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RESUMO 
 
 

Neste estudo, investigamos processos argumentativos em discursos que constituem 
a comunidade Riacho do Meio, mais especificamente discursos de trabalhadores e 
trabalhadoras de meados do século passado, sobre suas vivências na comunidade. 
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é analisar como se constroem as técnicas 
argumentativas, os recursos de presença, as hierarquias de valores e os lugares da 
argumentação que são mobilizados na defesa de suas teses. Este trabalho se 
fundamenta nos postulados da Nova Retórica de Chain Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005) e nos estudos de Reboul (2004), Abreu (2009), Souza (2003 e 2008) 
e de outros trabalhos que auxiliam a compreensão dos processos argumentativos. A 
pesquisa recorre também à compreensão de memória, identidade e sociedade, por 
meio dos conceitos estudados por Halbwacs (1968), Eclea Bosi (2003), Brandão 
(2008), Bauman (2001) e Marilena Chauí (2000). O corpus da pesquisa é constituído 
por discursos de dez idosos, moradores, ex-moradores e frequentadores da 
comunidade Riacho do Meio, representados nas análises por vinte e cinco excertos, 
que foram constituídos por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas em 
audiovisual e, em seguida, transcritas. Nas análises, de base qualitativa, 
constatamos que, nos discursos sobre suas experiências de vida em meados do 
século XX, os oradores formulam teses sobre família, pobreza, seca, religião, 
trabalho, açude “25 de março” e educação que, em sua maioria, são ancorados 
pelos argumentos baseados na estrutura do real, seguidos dos argumentos que 
fundamentam a estrutura do real. Percebemos ainda que os oradores ilustram suas 
teses por meio de narrativas, experiências de si e de outras pessoas como 
testemunhas, além de apresentar valores como trabalho, família, fé e educação, 
extraídos, em sua maioria, dos lugares de essência e de ordem. Permitiu-nos 
observar, ainda, que a constituição dos processos argumentativos dos idosos nos 
revelam suas formas de pensar e agir em sociedade, expondo seus modos de vida, 
seus valores e crenças que ajudam a entender o mundo, a compreender a 
constituição discursiva e racional da comunidade Riacho do Meio e, também, a nós 
mesmos. Portanto, acreditamos trazer, com esta pesquisa, não apenas 
contribuições para os estudos sobre argumentação e a produção científica, mas, 
sobretudo, resultados satisfatórios aos estudos sobre cultura e sociedade, bem 
como a valorização da memória e identidade de uma das maiores comunidade do 
município de Pau dos Ferros.  
 
 
Palavras-chave: Argumentação. Lembranças de Velhos. Memória, cultura e 
identidade. Riacho do Meio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

ABSTRACT 
 

In this study, we investigated argumentative processes in discourses that constitute 
the Riacho do Meio community, more specifically male and female workers’ 
discourses of around the middle of the last century about their experiences in the 
community. In that context, the aim of this research is to analyze the way how the 
argumentative techniques, the resources of presence, the hierarchies of values and 
the places of the argumentation that are mobilized in the defense of their theses are 
constructed. This work is based on the postulates of the New Rhetoric of Chain 
Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005), besides the adjacent assumptions of Reboul 
(2004), Abreu (2009), Souza (2003 and 2008) and of other works that help in the 
comprehension of the studies of argumentative processes in discourses. This 
research also refers to the comprehension of memory, identity and society, through 
the principles studied by Halbwacs (1968), Eclea Bosi (2003), Brandão (2008), 
Bauman (2001) and Marilena Chauí (2000). The corpus of this research is composed 
by discourses of ten elderly, resident of, former resident of, or who go frequently to 
Riacho do Meio community, represented in the analysis by twenty five excerpts, that 
were constituted from semi-structures interviews, recorded in audiovisual and 
transcribed from the speech to the writing. In the analysis, of qualitative and 
quantitative basis, we have verified that, in the discourses about their life experiences 
around the middle of 20th Century, the speakers formulate theses about family, 
poverty, drought, religion, work, “25 de Março” weir and education that, mostly, are 
anchored by the arguments based on the structure of the real, followed by the 
arguments that base the structure of the real. We have also realized that the 
speakers illustrate their theses through narratives, experiences of their own and of 
other people as witnesses, besides presenting values such as work, family, faith and 
education, extracted, in the most part, from the places of essence and the place of 
order. They permitted us to find, more, that the constitution of the argumentative 
processes of the elderly reveal their ways of thinking and acting in society, exposing 
their ways of life, their values and beliefs that help to understand the world, to 
comprehend the discursive and rational constitution of Riacho do Meio community 
and, also, ourselves. Therefore, we believe to bring, with this research, not only 
contributions to the studies about argumentation and the scientific production, but, 
above all, results satisfactory to the studies about culture and society, as well as the 
valorization of the memory and identity of Riacho do Meio community.  

 
 

Key-words: Argumentation. Elderly Memories. Memory, culture and identity. Riacho 
do Meio. 
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No terceiro capítulo, “Aspectos metodológicos da pesquisa: a constituição do 

corpus”, apresentamos os principais aspectos metodológicos aqui adotados, 

destacando, inicialmente, a caracterização da pesquisa, descrevendo o universo de 

estudo (A cidade de Pau dos Ferros, a comunidade Riacho do Meio e as 

Lembranças de velhos), expondo os métodos de análises, os procedimentos de 

coleta e constituição do corpus, tal como, a seleção e análise dos dados. 

No quarto capítulo, intitulado “Processos argumentativos em lembranças de 

velhos”, apresentamos nossas análises. No primeiro momento, analisamos os 

recursos de presença para ilustrar as teses, os valores, as hierarquias e os lugares 

da argumentação a que os moradores recorrem, em seguida analisamos essas 

mesmas categorias nas vozes dos ex-moradores e frequentadores da comunidade. 

Na sequência, procuramos observar as ligações simbólicas presentes nas memórias 

de todos os informantes, constituindo assim a memória da comunidade. 

No último Capítulo, “As considerações finais”, apresentamos um fechamento 

(mesmo que provisório) acerca dos resultados obtidos, descrevendo os caminhos 

percorridos e reiterando as percepções sobre a teoria da argumentação no discurso 

e o trabalho com a memória e seu papel para o entendimento de nossa identidade. 

Em seguida, mostramos as referências que respaldam este estudo e, por fim, os 

apêndices com os termos de consentimento livre e esclarecido dos informantes 

desta pesquisa e as respectivas transcrições das entrevistas. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-

mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou 

uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso 

oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos”.  

(Isaac Newton) 
 
 
 

1.1 O FOCO DA PESQUISA 

 

O escopo de nossa investigação está focado na análise da argumentação em 

histórias orais de idosos trabalhadores e trabalhadoras do século XX, mais 

especificamente na investigação de processos argumentativos presentes em 

discursos que constituem a comunidade Riacho do Meio. Assim sendo, em busca de 

compreendermos esses discursos, analisamos, à luz dos estudos na Nova Retórica 

(NR), histórias orais de moradores, ex-moradores e frequentadores da comunidade 

Riacho do Meio, município de Pau dos Ferros/RN. A fim de atender aos objetivos 

desta pesquisa, debruçamo-nos em processos argumentativos propostos pela Nova 

Retórica (NR), a saber: os recursos de presença que ilustram as teses reveladas; as 

hierarquias de valores e os lugares da argumentação aos quais os oradores 

recorrem; e as técnicas argumentativas que sustentam a teses.  

 Assim, mediante os critérios de seleção descritos no capítulo metodológico, o 

corpus se compõe de discursos que constituem a memória da comunidade Riacho 

do Meio, gravados e, em seguida, transcritos, tendo sido realizados por meio de 

entrevistas semiestruturadas. São histórias contadas por dez idosos que possuem 

idade superior a setenta anos, que viveram, trabalharam e/ou frequentaram o Riacho 

do Meio em meados do século passado. 

 O olhar sobre essas histórias, neste trabalho, é de natureza argumentativa, 

ancorados nos pressupostos da Nova Retórica, o Tratado da Argumentação de 

Chaim Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), estudo que nos possibilita analisar os 

processos argumentativos, que nos revelam muito sobre os sujeitos informantes 

desta pesquisa. Em consonância aos estudos da Nova Retórica, trazemos, ainda, as 
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discussões de Fiorin (2015), Souza (2003, 2008, 2016), Reboul (2004), Mosca 

(2004), entre outros. 

Os estudos referentes à NR proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), teoria base deste trabalho, mostram que a argumentação é inerente ao ser 

humano e que a tentativa de conseguir adesão do outro ao que falamos está 

presente em nossas práticas diárias, nos mais diversos níveis sociais, culturais e 

etários. Isto é, mesmo que inconscientemente, as pessoas utilizam-se, em todos os 

níveis de uso da língua, de processos argumentativas a fim de ganhar atenção, 

sensibilidade, prestígio, adesão do outro que o escuta. 

O motivo por unir histórias contadas por idosos e argumentação se deu pelo 

fato de acreditarmos que essas histórias trazem em suas essências, memórias 

pessoais e grupais, que segundo Marilena Chauí (2000), são usadas desde a 

antiguidade grega, inclusive, como técnica de ensino e aprendizado da oratória, 

disciplina importante para os estudos da retórica. Unindo-se a isso, inspiramo-nos na 

obra Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa Bosi (2003), um estudo 

acerca das lembranças de velhos, operários paulistas do século XX, em que Ecléa 

registrou a voz de pessoas idosas e, através delas, o pensamento e a memória 

pessoal, que é também uma memória social, familiar e grupal. Neste sentido, 

entendemos que o estudo com a memória e argumentação nos revela muito sobre o 

passado, como também, nos faz compreender o presente. Consideramos que a 

memória dos idosos nos faz entender os valores, as crenças, os modos de vida da 

sociedade atual e auxilia na tentativa de se compreender nossa identidade nessa 

modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Assim, categorias da NR como os valores, a 

presença, as teses e dentre outras estão impregnadas nas histórias contadas pelos 

idosos, nos possibilitando essa análise argumentativa. 

Entretanto, é cabível destacar que o que aqui pretendemos, é verificar os 

processos argumentativos, já mencionados, presentes nas histórias orais, a fim de 

entender a elaboração e estrutura retórica usada para construir as lembranças que, 

consequentemente, constituem as memórias da comunidade Riacho do Meio.  
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1.2  AS PRETENSÕES DA PESQUISA 

 

Mediante essas considerações e por acreditarmos que a argumentação é 

inerente a fala humana, estando presente em todas as suas formas de 

representatividade, inclusive em lembranças de idosos, é que, para efetivação desta 

pesquisa, buscamos respaldo nos postulados da Nova Retórica, do Tratado da 

Argumentação de Chaim Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005), como também, 

outros estudos como os de Ide (2000), Souza (2003; 2008) e Reboul (2004), na 

busca de responder as seguintes questões centrais: 

 Como se estruturam as teses em processos argumentativos presentes em 

discursos que constituem a comunidade Riacho do Meio do município de Pau dos 

Ferros? 

Como desdobramentos, interrogamos: 

 Quais técnicas argumentativas e como os colaboradores as mobilizam em 

prol de suas teses?  

 Como são utilizados os recursos de presença que ilustram as teses reveladas 

nos discursos dos idosos? 

 De que forma são hierarquizados os valores e a que lugares da 

argumentação os idosos recorrem para construir seus discursos sobre a 

comunidade Riacho do Meio? 

Partindo desses questionamentos, traçamos o objetivo geral desta pesquisa: 

 Investigar como se dão as teses e outros elementos dos processos 

argumentativos presentes em histórias orais que constituem a memória da 

comunidade Riacho do Meio/Pau dos Ferros/RN. 

Assim, delimitamos alguns objetivos específicos a fim de responder as questões 

de pesquisa acima: 

(i) Identificar e interpretar as técnicas argumentativas que sustentam as teses 

reveladas em discursos que constituem a comunidade Riacho do Meio; 

(ii)  Analisar e interpretar os recursos de presença que ilustram as teses 

defendidas; 

(iii) Identificar e interpretar as hierarquias de valores e os lugares da 

argumentação aos quais os idosos recorrem para construir seus discursos sobre 

o Riacho do Meio. 
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1.3  ORIENTAÇÕES TEÓRICAS E ESTADO DA ARTE 

 

A argumentação pode ser vista como estratégia de um sistema significante 

que rege os discursos cotidianamente, sejam eles verbais e não verbais, 

conscientes e inconscientes. Por um lado, existem estudos que demarcam a 

argumentação como figuras de estilo, que propõe uma visão semântica e tradicional 

da linguagem, denominada Teoria da Argumentação na Língua. O principal 

estudioso desta teoria é o do francês Ducrot (1990) que trata os processos 

argumentativos em um plano exclusivamente linguístico. Por outro lado, há teorias 

da argumentação nos discursos, que, entre elas, teve destaque o Tratado da 

Argumentação: a Nova Retórica, de Chaim Perelman e Olbrechts-Tyteca, em 1958. 

Esta teoria assume o caráter dialógico da linguagem e traz em sua essência 

categorias argumentativas que permitem aumentar a adesão ao que propomos em 

nossos discursos. Com isso, salientamos que tomamos esta última como aporte 

teórico-metodológico nesta pesquisa.  

Para efetivação desta pesquisa, no que diz respeito à argumentação na Nova 

Retórica, buscamos respaldo teórico-metodológico nos estudos de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), Perelman (2003), Ide (2000), Souza (2003; 2008), Reboul 

(2004), Mosca (2004), que direcionam essa discussão no campo da argumentação 

no discurso. Para as discussões acerca dos estudos sobre memória, lembranças e 

identidade, recorremos aos escritos de Ecléa Bosi (1994; 2003), Marilena Chauí 

(2000), Brandão (2008), Bauman (2001) e Halbwachs (1968).  

Os estudos com a Nova Retórica, que tem como precursor Chaim Perelman, 

vêm sendo base, atualmente, para algumas pesquisas voltadas aos estudos de 

análise de discursos, em diversos contextos. Os pesquisadores encontram nessa 

teoria terreno fértil para o trabalho com a argumentação sobre várias perspectivas 

linguísticas e discursivas, nos mais variados aspectos e abordagens teóricas. 

Podemos destacar, inicialmente, alguns estudos de processos argumentativos 

em discursos acadêmicos, como, por exemplo: Os egressos de Letras e seu 

discurso: da constituição do ethos aos sentidos sobre o curso (COSTA, 2010) e O 

ethos de estudantes de letras em relatórios de estágio de diferentes IES brasileiras 

(ALVES, 2011), dissertações que investigaram, respectivamente, o ethos e os 
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efeitos de sentido nos discursos de graduados em Letras pela UERN; e o ethos de 

graduandos do curso de letras revelados em relatórios de estágios supervisionados 

da UERN, USP e UFMA. Podemos destacar, ainda, a monografia Argumentação no 

texto acadêmico: teses reveladas nas introduções/considerações iniciais de 

monografias dos cursos de letras do CAMEAM/UERN (LIMA, 2015), que estudou 

processos argumentativos em introduções de monografias dos cursos de letras do 

CAMEAM/UERN. 

Pesquisas em argumentação no campo da cultura e da educação, como nos 

trabalhos: Cultura popular e argumentação sobre a lenda da pedra da moça no 

município de São Miguel/RN: das memórias do contador às produções textuais em 

sala de aula (DANTAS, 2015), que trabalhou a argumentação presentes em textos 

escritos por alunos do ensino fundamental, baseados na lenda A Pedra da Moça; 

Narrativas andantes da passagem da “coluna prestes” pelo município de São 

Miguel/RN: contexto sociocultural e argumentação no ensino de língua portuguesa 

(LOPES, 2015), dissertação que analisou processos argumentativos em textos 

narrativos de alunos do ensino fundamental sobre a passagem da Coluna Prestes 

pelo município de São Miguel/RN; e Argumentação em memórias literárias da 

olimpíada de língua portuguesa (QUEIROZ, 2015), que investigou processos 

argumentativos em textos de memórias literárias produzidos nas Olimpíadas 

Brasileira de Língua Portuguesa. 

Há também, outras pesquisas que investigam a argumentação em outros 

gêneros discursivos, como a pesquisa O nordeste na mídia: um (des)encontro de 

sentidos (SOUZA, 2003), tese de doutoramento que investigou as teses sobre o 

nordeste em jornais impressos brasileiros; A argumentação e os efeitos de sentido 

nos discursos jurídicos: os diálogos do direito nos caminhos do cangaço (SÁ, 2012), 

dissertação que investigou processos argumentativos no discurso jurídico, no 

processo de Lampião na comarca de Pau dos Ferros/RN; e A dimensão retórico-

jurídico nos autos religiosos de Gil Vicente (HENRIQUES, 2003), tese de 

doutoramento que apresenta a afinidade da argumentação e o direito. 

Todas essas pesquisas, desenvolvidas nos últimos anos, contribuem 

diretamente para o este trabalho, uma vez que estudam processos argumentativos 

em discursos, histórias orais, textos literários e gêneros textuais, possibilitando-nos 

uma melhor compreensão do trabalho metodológico percorrido durante a pesquisa, 
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tal como, as bases teóricas e analíticas desenvolvidas. Além disso, todas essas 

pesquisas desenvolvidas em várias IES brasileiras, como, por exemplo, UERN, 

UNESP, USP, UFMA (universidades nas quais as pesquisas acima são vinculadas), 

revelam a importância do trabalho com a argumentação no discurso, quer seja no 

âmbito do ensino-aprendizado do texto, no campo educacional, no jurídico ou na 

mídia. São investigações que nos possibilitam entender os sujeitos e suas práticas 

discursivas, revelando-nos suas escolhas conscientes e inconscientes, que geram 

uma diversidade de interpretações e nos lançam a um emaranhado espaço de 

efeitos de sentidos, que é o discurso.   

 

1.4  JUSTIFICATIVA 

 

Os motivos que nos levaram ao desenvolvimento desta dissertação de 

mestrado não foram aleatórios e nem partem, somente, para uma amostragem de 

uma teoria geral, aplicada a um objeto particular. Todavia, as escolhas que nos 

motivou a realização desta pesquisa foram de caráter profissional e pessoal, pois ao 

passo que nos apoiamos aos estudos da Nova Retórica, corroborando para a 

efetivação desse campo e contribuindo para outras eventuais pesquisas, nos 

propomos, também, em estudar o nosso povo e a nós mesmos, uma vez que somos 

parte constituinte do universo em estudo.  

Para contextualização institucional da pesquisa, é necessário dizer que nossa 

pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), do 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado “Profa. Maria 

Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) e financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de 

Nível Superior (CAPES), que nos possibilitaram o desenvolvimento desta pesquisa. 

Nesse contexto, essa investigação se justifica, inicialmente, por nossa pesquisa 

estar vinculada ao Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), 

dentro da linha de pesquisa Estudos de Processos Argumentativos, cadastrado no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A 

vinculação deste estudo a esse grupo de pesquisa não se dá somente pelo fato de 

sermos membros-pesquisadores, mas pela aproximação com os estudos já 
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desenvolvidos no GPET, que procuram investigar, de modo geral, processos 

argumentativos presentes nos mais variados gêneros discursivos. 

Por conseguinte, trabalhamos com a argumentação por considerarmos que 

seja uma atividade inerente a linguagem humana, pois parafraseando Reboul 

(2004), é incabível pensar que em algum momento na história da humanidade o 

homem foi capaz de utilizar a linguagem sem ter como objetivo o convencimento. 

Sendo assim, acreditamos que a argumentação está presente na vida cotidiana, nos 

mais variados contextos de produção discursiva, nos relatos e histórias orais dos 

indivíduos, em todas as esferas e classes sociais, inclusive em histórias orais 

presentes em memórias de idosos, tidas aqui como lembranças de velhos. Além do 

mais, como já explicamos anteriormente, segundo Marilena Chauí (2000), as 

memórias eram utilizadas, desde a antiguidade pelos sofistas, mestres da oratória, 

como técnica para construir um bom discurso e assim persuadir os outros. Por isso, 

o interesse de investigar processos argumentativos em memórias. 

Atualmente existem muitas pesquisas desenvolvidas no campo da 

argumentação e outras tantas que trabalham com memórias. Entretanto, 

percebemos que esses estudos, em sua maioria, são voltados para textos formais 

e/ou monitorados, como por exemplo, os textos acadêmicos, os discursos de 

professores e os discursos midiáticos. No entanto, compreendendo que a 

argumentação não se limita apenas à fala/escrita formal, mas que nos acompanha 

no dia a dia, nos mais variados níveis sociais, culturais, históricos e ideológicos, é 

que nos instigou investigar como se daria a construção de processos argumentativos 

em discursos orais, discursos sem nenhuma elaboração prévia, monitoramento ou 

correção, mas em situações reais de produção, como nas histórias orais de 

memórias aqui analisadas. 

Assim, surge o interesse por analisarmos processos argumentativos em 

lembranças de velhos, pois consideramos que além de ser um discurso tal qual 

como aconteceu, isto é, sem ter nenhuma modificação do ponto de vista linguístico, 

semântico ou pragmático, trabalhamos com memórias que constitui uma história de 

vida, nos possibilitando perceber valores, crenças, modos de vida, histórias reais e 

ficcionais de outrora, que revelam uma estrutura argumentativa, consciente ou não, 

mas sempre com o objetivo de cativar quem as escutam. 
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Dessa forma, para trabalharmos com memórias/lembranças que constituem 

histórias de vida, seria preciso informantes que tivessem uma longa trajetória de 

vivências (por isso a escolha por idosos) e, assim, escolhemos trabalhadores 

sertanejos do final do século XX, mais especificamente da cidade de Pau dos 

Ferros, da comunidade Riacho do Meio, um dos primeiros povoados que surgiu na 

localidade e que tinha/tem grande representatividade no trabalho agrícola, 

doméstico, construção civil e dentre outras atividades que possibilitaram aos seus 

primeiros moradores e frequentadores grandes acontecimentos e vivência na/em 

comunidade. 

A escolha por moradores, ex-moradores e frequentadores da comunidade 

Riacho do Meio se deu, também, por nos possibilitar conhecer o pensamento de 

nossa comunidade, que nos leva a compreender a nós mesmos, discursivamente. 

Buscamos estudar o nosso povo, seu valor, seu discurso, suas ideias. 

Compreendendo sua forma de pensar e sua constituição discursiva, de valorização 

do mundo e de si mesmo. 

Ecléa Bosi (1994) diz que quando se trata de compreender a história recente, 

nada mais útil do que recorrer a testemunhos vivos e reconstituir, com base neles, 

sensibilidade e comportamentos de outra época. Com base nisso, compreendemos 

que os idosos trazem em suas lembranças crenças, valores, discursos que nos 

fazem compreender a nós mesmos, uma vez que, para Bosi, as memórias dos 

idosos nos faz compreender não só a eles, mas também, aos grupos sociais.  

 Além de tudo isso, nossa pesquisa exerce um caráter inovador, já que há 

poucos trabalhos que investigam esse corpus na perspectiva da Nova Retórica. Para 

tanto, utilizamos do teórico e analítico da Nova Retórica, mediante uso de categorias 

teóricas como teses, valores hierarquizados, lugares da argumentação, recursos de 

presença, entre outras.  

 O referente trabalho justifica-se, ainda, pela valorização da comunidade da 

qual fazemos parte, Riacho do Meio, que, por ser periférico na cidade e ter grande 

parte da população de baixa renda, tem sido historicamente desvalorizado e seus 

habitantes estigmatizados. Somando a isso, consideramos que o este trabalho 

contribuirá para os estudos sobre hierarquização de valores e democracia, por meio 

da Nova Retórica, em espaços públicos e culturais de uma comunidade. 

Contribuindo, também, para outras pesquisas cujo interesse seja de discutir a 
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argumentação em outros gêneros que retratem situações diversas de comunicação, 

ou ainda, no texto escrito e nas muitas partes que o constitui, pois partimos do 

princípio de que a linguagem é, por natureza, argumentativa. 

Acreditamos, ainda, que a argumentação é uma atividade indispensável para 

o ser humano, uma vez que ele, através do seu discurso, interage, cotidianamente, 

em sociedade. Consideramos, também, que o nossa pesquisa tem relevância 

acadêmica, uma vez que, contribuirá para as discussões no âmbito da Nova 

Retórica. Por outro lado, arraigando, ainda mais, o encanto pela temática, está os 

discursos dos moradores sobre as suas origens e vivências na comunidade, 

proporcionando à comunidade e ao público em geral, um resgate e o registro da 

memória histórico-cultural de um povo. 

 

1.5  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DISSERTAÇÃO 

 

Este estudo é fundamentado nas diretrizes que orientam os trabalhos finais 

de mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL), 

conforme rege a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nossa 

dissertação é organizada em cinco capítulos, respectivamente, Considerações 

Iniciais; A teoria da argumentação no discurso: a Nova Retórica; Aspectos 

metodológicos da pesquisa: a constituição do corpus; Processos argumentativos em 

lembranças de velhos; e as Considerações finais.  

No primeiro capítulo, intitulado “Considerações iniciais”, fazemos a sinopse 

geral de deste trabalho, apresentando os caminhos que nos levaram a optar pela 

teoria e pelo objeto de investigação, situando a pesquisa, justificando e apontando 

as possíveis contribuições desse estudo. Fazemos ainda, a apresentação de alguns 

questionamentos e com eles traçamos os objetivos desta pesquisa e o estado da 

arte, assim, delineando sucintamente o referido trabalho. 

No segundo capítulo, “A teoria da argumentação no discurso: a Nova 

Retórica”, inicialmente, propomos uma discussão, mesmo que de forma breve, dos 

postulados da Retórica, o surgimento, seu apogeu e declínio, até chegarmos à Nova 

Retórica. Feito isso, passamos a discutir os estudos de Perelman, os conceitos-

chave para a análise dos dados, como tese, acordos, valores e suas hierarquias, 

lugares da argumentação, recursos de presença as técnicas de ligação simbólica.  
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CAPÍTULO II – A NOVA RETÓRICA: TEORIA DE ARGUMENTAÇÃO 
NO DISCURSO 

 

  “Não há fatos, apenas interpretações.” 

(Friedrich Nietzsche) 

 
Para suscitarmos uma discussão acerca dos estudos referentes à Nova 

Retórica (NR), teoria que fundamenta as investigações desta dissertação de 

mestrado, é necessário, mesmo que de forma breve, conhecermos um pouco da 

história da Retórica Clássica (465 a.C), seu surgimento e desdobramentos ao longo 

da história, discutir sobre os princípios da Retórica de Aristóteles (384-322 a.C) para 

logo depois, discutirmos a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1970), no 

Tratado da Argumentação (TA). Portanto, neste capítulo, traçamos uma breve 

retrospectiva do percurso histórico da Retórica, pois julgamos necessário para se 

fazer entender os fundamentos da TAD.  

 
 

2.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA RETÓRICA 

 

Desde a antiguidade grega até os dias atuais, a Retórica é considerada como 

o principal instrumento de comunicação persuasiva utilizada pelo o homem a fim de 

ganhar credibilidade de seus semelhantes. Este instrumento de persuasão é técnica 

milenar que, durante toda a sua história, enfrentou dificuldades, sendo alvo de 

diversas críticas e controvérsias, no que diz respeito a sua própria natureza, já que 

na antiguidade, a Retórica era usada pelos sofistas como técnica para embelezar os 

discursos sem necessariamente ter responsabilidade com a verdade. Por causa 

disso, os estudos da Retórica, da época, perdeu credibilidade e, por algum período, 

ficou no esquecimento.  

Descrever cronologicamente o surgimento da Retórica, de fato, não é tarefa 

fácil, tendo em vista que sua origem se dá por meio da linguagem como forma de 

interação entre os indivíduos e, é incabível pensar que em algum momento na 

história da humanidade, em que o homem não tenha usado a linguagem, se não, 

com tentativa de convencer e/ou persuadir o outro. Na verdade, a Retórica é anterior 
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à sua própria história ou, até mesmo, qualquer outra história (REBOUL, 2004), uma 

vez que, se não existe linguagem, não existirá história.  

Apesar disso, de acordo com o autor citado, podemos dizer que a Retórica é 

uma invenção grega que surgiu na Sicília (atualmente terras da Itália), por volta do 

ano de 465 a.C., quando os cidadãos reivindicavam seus direitos por se sentirem 

despojados pelos tiranos, acarretando, assim, diversos conflitos judiciários. Nesse 

período, a Retórica tinha laços estritamente jurídicos, entretanto, nessa época, não 

existiam advogados e era preciso oferecer aos litigantes (pessoa que apresentava a 

defesa/discurso) um meio de defender suas causas. Os litigantes recorriam aos 

escrivães, que redigiam as queixas e eles (os litigantes) liam diante do tribunal 

(REBOUL, 2004). Com isso, os retores (mestres da retórica) criaram um instrumento 

que reuniam preceitos práticos de como persuadir alguém sobre qualquer coisa, 

contendo exemplos para o uso daqueles que recorressem às causas judiciárias. 

Essa retórica não partia de um argumento verdadeiro, mas da verossimilhança, algo 

que poderia se tonar verdade. 

Nessa época, a Sicília tinha laços com Atenas (Grécia antiga) que com a 

quebra do autoritarismo nas decisões da sociedade e o início de uma democracia, 

os cidadãos atenienses passavam a querer dominar a Retórica para argumentar nos 

fóruns, tribunais e, até mesmo, em praças públicas. Para isso, surgiram os mestres, 

mais conhecidos como sofistas, que eram uma espécie de professores que tinham a 

capacidade de ensinar a arte do bem falar e do argumentar de forma mais 

convincente, esses sofistas, segundo Reboul (2004), eram pessoas sábias e que 

professavam a sabedoria.  

Com a expansão territorial da Retórica e com o início de uma democracia, por 

volta de 427 a.C., a Retórica quebrava seus laços estritos com a área jurídica e se 

tornava uma importante disciplina ensinada nas escolas da Grécia antiga. As aulas 

de Retórica se destinavam a ensinar aos alunos o trabalho com as palavras, fazendo 

com que elas se tornassem mais convincentes e elegantes, em outras palavras, se 

trabalhava a Retórica como uma forma de organizar os argumentos de modo mais 

coerente e persuasivo e, a partir de então, segundo Reboul (2004), surgia uma 

Retórica de caráter pedagógico. 

Com a banalização da Retórica, pelos sofistas, que tinham como finalidade 

somente convencer por convencer, valendo-se de um discurso falso, Aristóteles 
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(384-322 a.C) surge com uma nova concepção de Retórica que não se limitava 

apenas a uma oratória elegante e uma arte de persuadir sem compromisso com a 

verdade, é uma oratória que vai além dos discursos jurídicos, deixando de ser 

apenas uma arte do falar bem e do poder de dominação e, passando a ser uma 

Retórica com o poder de defesa, de discursos mais coesos e mais elaborados. Essa 

Retórica pensada por Aristóteles não se limitava apenas a uma disciplina ensinada 

nas escolas, mas que se enquadrava, de fato, em status de ciência, como o próprio 

filósofo declara: “a retórica não é meramente uma arte de persuasão, mas antes 

uma faculdade de descobrir especulativamente o que, caso a caso, pode servir para 

persuadir” (ARISTÓTELES, 2005, p.29). 

Desta forma, a Retórica Aristotélica era uma ciência que permitia escolher e 

distinguir elementos adequados para compor o discurso, a fim de persuadir o nosso 

auditório. Para tanto, segundo o próprio filósofo, era necessário recorrer a três 

provas técnicas: o Ethos (auto-imagem do orador, a fim de produzir confiança ao 

auditório); o Pathos (as emoções expressas pelo auditório); e o Logos (que é o 

próprio discurso, o ato de argumentar). Além destas três provas técnicas, o filósofo 

grego ainda apresenta outras provas não técnicas, que são os testemunhos, as 

confissões e os contratos (SOUZA, 2008) e, uma nova divisão das partes do 

discurso, um sistema que desprendia a Retórica do discurso jurídico e a abrangia a 

outros auditórios.  

 

2.2 INTRODUÇÃO À NOVA RETÓRICA 

 

Embora os estudos Retóricos se sustentem até os dias atuais, houve um 

período da história que, segundo Mosca (2004), esses estudos entraram em 

decadência, sendo alvo de críticas e questionamentos, consequentes de 

controvérsias a respeito de sua natureza. Na verdade, esses estudos só se 

sustentaram até os dias de hoje, devido a princípios que os norteiam internamente 

como a “aceitação da mudança, o respeito à alteridade e a consideração da língua 

como lugar de confronto das subjetividades” (MOSCA, 2004, p.17).  

Nesse período em que a Retórica caía no desprestígio, mais especificamente 

no Império Romano, no século XIX, para se construir uma boa argumentação, era 

necessário que a tese disponibilizasse de fatos reais, de evidências empíricas e não 
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por premissas mais ou menos aceitáveis, ou seja, era necessário se pautar em fatos 

absolutamente verdadeiros e válidos e não no verossímil, como estabeleceu 

Aristóteles. 

No entanto, após esse período de decadência da Retórica, por volta do ano 

de 1960, começaram a surgir novos estudos, teorias modernas voltadas aos estudos 

da Nova Retórica. Essa nova perspectiva não se limitava, somente, aos estudos do 

discurso judiciário, deliberativo e epidítico, tal como propôs Aristóteles em sua 

Retórica, se propôs a estudar os discursos nos mais variados gêneros, em todas as 

suas formas discursivas, inclusive em suas formas não verbais e informais. 

Atualmente, a principal base teórica está presente no Tratado da 

Argumentação: a Nova Retórica, de Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca 

(1958). Na obra, os autores já iniciam apresentando uma série de distanciamentos 

da Nova Retórica com o racionalismo cartesiano, pois, para Descartes, a evidência é 

o critério da razão e não é considerável como racionais as demonstrações que não 

partem de ideias claras e distintas (SOUZA, 2003), isto é, a verdade parte daquilo 

que é lógico e não da verossimilhança e do que provavelmente poderá ser verdade, 

por isso, para o racionalismo cartesiano, a Retórica não tem valor científico, quando 

se trata do campo da argumentação, uma vez que a Retórica não tem, 

obrigatoriamente, vínculo com verdades irrefutáveis.  

Enquanto isso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) firmam uma aproximação 

da Nova Retórica com a Retórica Clássica, principalmente pelo fato deles se 

embasarem em vários conceitos da Retórica de Aristóteles, entre estes, o orador, o 

auditório e os lugares da argumentação. Os autores propõem um tratado que aborda 

questões de orador e auditório, porém, o foco da discussão está na argumentação 

propriamente dita, no que o filósofo Aristóteles chama de logos, e por isso, 

consequentemente, a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), passa 

a ser chamada de Teoria da Argumentação no Discurso. 

Sendo assim, para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.50): 

 

O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou 
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 
assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar 
essa intensidade de adesão, de forma que desencadeie nos ouvintes 
a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie 
neles uma disposição para a ação, que se manifestará no momento 
oportuno. 
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 Desta forma, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o orador se dirige 

a um determinado auditório e, para que a argumentação aconteça, é necessário que 

este auditório esteja atento ao que está sendo defendido. É imprescindível que o 

orador estabeleça acordos prévios, levando os interlocutores a aderir à/as tese/s 

iniciais do seu discurso, que são premissas que devem despertar as primeiras 

emoções do público, para consequentemente, este auditório, ficar atento à 

sequência do discurso. Sendo assim, é necessário que o orador tenha um auditório 

presumido, que seja o mais próximo possível da realidade, pois uma imagem errada 

do auditório pode trazer ao orador as mais desagradáveis consequências.  

 Segundo Américo de Souza (2003), é pelo conhecimento dos diversos tipos 

de auditório que podemos classificar e distinguir os termos persuadir e convencer. 

Enquanto a persuasão está ligada a meios irracionais, atrelados à vontade e à 

prática do que foi defendido, o convencimento está para meios racionais, ligado a 

questões de entendimento. Por exemplo, quando nos dirigimos a determinado 

fumante, alertando-o que fumar faz mal à saúde e esse fumante concorda conosco, 

mas continua a fumar, estamos, neste caso, convencendo o interlocutor, pois 

estamos levando-o a raciocinar acerca dos malefícios do tabaco. Entretanto, quando 

o tabagista concorda com a nossa tese e consequentemente para de fumar, neste 

exato momento estamos persuadindo, levando o individuo a agir sobre a nossa 

vontade. 

 Para que o ato de convencer e/ou persuadir seja efetivado, é fundamental, 

primeiramente, argumentar diante de alguém, podendo ser apenas um único 

indivíduo ou um grupo de pessoas, o que classificamos, respectivamente, como 

auditório particular e auditório universal. Segundo Reboul (2004), o auditório 

particular é diferente de outros auditórios, primeiramente pela competência, em 

seguida pelas crenças e, por fim, pelas emoções. Isto é, quando nos dirigimos a um 

auditório particular, na maioria das vezes temos domínio desse auditório, no que diz 

respeito ao seu ponto de vista que é limitado, parcial. Entretanto, um auditório 

particular, pode se tornar um auditório universal. Ainda de acordo com autor citado, 

o auditório universal está acima de qualquer ponto de vista, pois comporta um 

número maior de pessoas e que não temos controle de gênero, classe social, 

profissão e nível de formação dessas pessoas. 
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 Portanto, partindo do exposto, compreende-se que a Nova Retórica discute a 

argumentação como uma prática de linguagem humana a fim de persuadir e/ou 

convencer o outro sobre a validade de seu discurso. Para tanto, para esse discurso 

ser efetivado, é necessário uma interação entre o orador e o auditório em contextos 

reais de uso da língua. Em suma, a NR possibilita o orador a escolher elementos 

adequados em situações comunicativas para compor o seu discurso, na tentativa de 

ganhar adesão as suas ideias. Os possíveis fatos e elementos que componham os 

discursos, não necessariamente devem ter compromissos com a verdade, pois, para 

Perelman (1970), todo argumento é refutável e pode ser colocado à prova. O 

objetivo de toda argumentação é provocar adesão do auditório as proposições do 

orador. 

 

2.3 TESES 

 

Para se construir um discurso argumentativo, a fim de persuadir e/ou 

convencer os seus interlocutores e levá-los a adesão de suas teses, é necessário, 

antes de tudo, apoiar-se nos efeitos argumentativos. Para Aristóteles esses efeitos 

se dividem em duas partes, que são a ordem afetiva (ethos e pathos) e ordem lógica 

(logos).  Desta forma, segundo o próprio filósofo, o ethos é a imagem expressa pelo 

orador, o caráter que o orador deve assumir para que haja credibilidade do auditório. 

Já o pathos, trata-se das emoções/paixões que o orador deve despertar no auditório 

e, o logos, efeito argumentativo no qual nos deteremos a discutir mais 

profundamente neste tópico, diz respeito às ideias defendidas no discurso, ou seja, é 

a própria argumentação.  

Sendo assim, o logos ou tese, como apresentam Perelman e Tyteca (2005), é 

parte essencial em um discurso argumentativo, pois, segundo Perelman (1999, 

p.325), “qualquer argumentação, para ser eficaz, deve apoiar-se em teses admitidas 

pelo próprio auditório”, assim, compreende-se que em um processo dialógico, 

quando construímos o nosso discurso, estamos defendendo nossas ideias, que 

dialogam com o auditório, estabelecendo uma relação harmoniosa, com o objetivo 

de convencer e/ou persuadir o auditório da validade de nossas teses. 

Para ganhar maior credibilidade do auditório, o orador precisa, inicialmente, 

pautar-se em teses de adesão inicial, que são premissas que visam à adesão inicial 
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do interlocutor no que defende, isto é, é algo que, logo de início, deve despertar o 

interesse do auditório em continuar dando atenção ao discurso, é uma tese 

introdutória para aquilo que será defendido no decorrer da argumentação, uma 

proposição inicial que formula o que diz o discurso e que tem como objetivo um 

primeiro contato que desperte a emoção do público. 

Para Ide (2000, p.51): 

 

 A tese define-se, pois, como uma proposição (uma frase) que 
formula precisamente o que diz o texto (e, de maneira mais geral, o 
que diz a inteligência em face da realidade), tendo em vista enunciar 
o verdadeiro ou o falso. 

 

 Desta forma, a tese se caracteriza por ser a ideia principal defendida em um 

discurso, é o que o discurso pretende apresentar como sendo algo verdadeiro ou 

falso, ou seja, é uma síntese das ideias presentes no texto, a fim de ganhar 

credibilidade ao que defendemos. Além dessas premissas, a tese nos permite 

verificar as possíveis contradições presentes no discurso do orador, mesmo que 

este (o orador) esteja acima de qualquer suspeita de manipulação (IDE, 2000). 

 Para identificarmos uma tese em um texto, por exemplo, é necessário irmos à 

ideia central, na proposição que formula o que diz o texto, essa ideia central do texto 

é a tese propriamente dita, o que conhecemos como tese central. Nas palavras de 

Souza (2003, p. 65): 

 

[...] na análise de um texto, a tese deve ser buscada na idéia central, 
mais verossímil, provável, naquela em que os argumentos utilizados 
colaboram para a sua delimitação; ela é, portanto, a mais unificadora, 
cujos efeitos de sentido edificados em sua elaboração enunciam as 
nuances sócio-ideológicas do orador e os efeitos argumentativos e 
persuasivos do próprio texto. 

 

Sendo assim, na construção do seu discurso, o orador usa técnicas 

argumentativas, que são ferramentas que o ajudam na elaboração de sua tese, 

conhecida como tese central. No Tratado da Argumentação, Perelman e Tyteca 

(2005) dizem que o nosso discurso se constitui de técnicas argumentativas, entre 

essas técnicas, algumas partem de raciocínios lógicos, outras se baseiam e se 

fundam a partir do real e, ainda, técnicas que dissociam as ideias.  Cada uma 

dessas técnicas funciona como tese axial em uma argumentação, ou seja, nas 
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técnicas argumentativas que compõem o discurso, na defesa da tese, uma delas 

funcionará como axial, central, mas nunca exclusivamente (SOUZA, 2003). 

Desse modo, quando o orador constrói argumentativamente o seu discurso 

que, segundo Perelman e Tyteca, se constitui de técnicas argumentativas, mesmo 

de forma inconsciente, essas técnicas se constituirão como tese de ancoragem, que 

dará sustentação a tese central, ou seja, serão argumentos âncoras que constituirão 

o discurso como um todo, como, de fato, âncoras ligadas à tese central, e estas 

âncoras, estão para reforçar, ainda mais, a validade do discurso. 

 

2.4 ACORDOS 

 

 A argumentação se desenvolve graças a um conjunto de processos de 

ligações e dissociações que, mesmo de forma inconsciente, regem nossas práticas 

discursivas a fim de ganhar a adesão ao que falamos. Mas, antes de apresentarmos 

os conceitos e definições desses processos argumentativos, necessário se faz, 

primeiramente, discutirmos o que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) classificam 

como o ponto de partida para a argumentação. Que segundo os autores, são 

acordos estabelecidos com os interlocutores, Isto é, premissas que o orador 

estabelece na tentativa de firmar um acordo prévio com seu auditório e, assim, 

prosseguir com o seu raciocínio.  

  Por mais que façamos essa divisão de seção (entre os acordos e os 

processos argumentativos), apenas com o intuito de se compreender melhor as 

discussões aqui levantadas, vale salientar que tanto os processos argumentativos 

como o ponto de partida da argumentação pressupõem acordos com os ouvintes. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), esses acordos têm por objeto ora as 

premissas explícitas, ora as ligações particulares usadas, ora a forma de se servir 

dessas ligações. De um modo geral, a argumentação se estabelece pelo que é 

presumidamente aceito pelo auditório, constituindo assim, o primeiro passo para a 

construção persuasiva.  

  O orador, utilizando-se de premissas que servirão de fundamentos para a 

construção persuasiva, que por vezes é carregada de valores argumentativos, conta 

com a adesão de seu auditório que, por sua vez, pode aderir às proposições iniciais 

ou recusar-lhes, quer seja por não aderir ao que o orador apresenta, seja pelo modo 
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tendencioso da explanação ou, até mesmo, o caráter unilateral das escolhas das 

premissas.  

 Segundo Fiorin (2015, p. 91): 

 

O ponto de partida comum deve ser um fato (por exemplo, “A dengue 
é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti”); uma suposição (como 
“Todos os políticos são corruptos”); um valor (por exemplo, “a 
pedofilia é inaceitável”); uma norma (como, “Não se pode fazer 
publicidade de bebidas”) uma hierarquia de valores (por exemplo, “O 
conteúdo das provas é mais importante do que a forma como foram 
obtidas”), etc. 
 

 Percebemos, pois, que em um processo argumentativo, existem vários tipos 

de acordo a que o orador pode recorrer, como por exemplo, os já citados por Fiorin 

(2015), que apresentam um fato inquestionável, as proposições que apresentam 

hipóteses, algo provável, os que recorrem aos valores e suas hierarquias e dentre 

outros objetos de acordos. Para tanto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) agrupam 

esses objetos em duas categorias: as que são relativas ao real (os fatos, as 

verdades e as presunções) e as que são relativas ao preferível (os valores, as 

hierarquias e os lugares da argumentação). 

 O que se refere aos objetos de acordos relativos ao real, segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), podem variar conforme opiniões filosóficas, mas como se 

presume ao real, “se caracteriza por uma pretensão de validade para o auditório 

universal” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 78). Ou seja, os fatos, as 

verdades e as presunções, pretendem um acordo com o auditório universal, uma 

vez que, se estabelecem conforme uma realidade preexistente, como a aceitação de 

premissas baseadas em teorias científicas e filosóficas, verdades religiosas, o 

caráter sensato de toda ação humana e etc.  

Por outro lado, o que versa sobre o preferível, que nos estabelecem escolhas 

que não estão em conformidade com nenhuma realidade preexistente, nos permite 

identificar como o de um auditório particular, já que, nos consente uma comunhão 

sobre modos particulares de agir, de acordo com grupos sociais, crenças, valores e 

hierarquias.  

Referente a este último e de acordo com os objetivos desta pesquisa, 

discorreremos, agora, de forma mais ampla, sobre os objetos de acordos relativos 

ao preferível (os valores, as hierarquias e os lugares da argumentação), uma vez 
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que são categorias analíticas da TAD, das quais nos apropriamos a fim de 

responder as questões desta investigação. 

 

2.4.1 Valores e as hierarquias 

 

 Nos acordos relativos ao preferível estão os valores e as hierarquias que, 

segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), ao lado dos lugares do preferível, 

pretendem a adesão do auditório particular. Na falta de opiniões tidas como 

verdadeiras e preexistentes, verdades indiscutíveis (estabelecidas com base em 

dados científicos, religiosos e etc.), o orador, em seu discurso, deve-se recorrer ao 

que é mais provável, a informações verossímeis, atentando aos modos particulares 

de agir de grupos específicos. 

 Relativo a isso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), citando Descartes 

(1946), destaca: 

 

E assim, como as ações da vida frequentemente não suportam 
nenhuma delonga, é uma verdade muito certa que, quando não está 
em nosso poder discernir as opiniões mais verdadeiras, devemos 
seguir as mais prováveis [...] e considerá-las depois, não mais como 
duvidosas, no que diz respeito à prática, como muito verdadeiras e 
muito certas, porque a razão que a isso nos determinou o é. 
(DESCARTES, 1946, apud PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 84) 

 
 Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o que Descartes (1946) chama 

de opiniões prováveis seriam, para os estudos da Nova Retórica, os valores, pois 

estes se estabelecem no que é provável e preferível para determinado grupo 

específico e não no que seria universalmente aceito, como as verdades e fatos de 

conhecimento científico e religioso. Por isso, este tipo de acordo convém geralmente 

ao auditório particular, tendo em vista os modos peculiares de agir de diferentes 

grupos, estabelecendo valores e hierarquias distintas a cada um.  

 Por considerar a multiplicidade dos grupos, compreende-se que os valores 

estão, em um dado momento, presentes em toda a argumentação, quer seja nos 

raciocínios científicos, que se baseiam em conceitos e regras estabelecidas, quer 

seja no discurso político, jurídico e filosófico, que estribam em escolhas, excluindo a 

necessidade do domínio à força.  



38 
 

   

  

Argumentar significa aceitar outros valores que se possa ultrapassar acordos 

particulares e, assim, persuadir o auditório. Recorre-se aos valores para motivar o 

auditório a fazer determinadas escolhas em vez de outras, justificando o porquê de 

não escolher certos valores de modo que se tornem aceitáveis pelo auditório. Assim, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), acrescenta que, se tratando de valores, 

podemos, também, desqualificá-los, suborná-los a outros valores, mas salienta que, 

jamais, podemos rejeitar todos os valores, pois, assim, deixaríamos o campo da 

argumentação e partiríamos para o domínio da força. 

 O orador perante os seus ouvintes necessita perceber quais os valores que 

estes possuem, uma vez que o conhecimento de seu auditório possibilitará uma 

melhor fruição do seu discurso e, assim, adequará sua fala a esses valores para que 

se torne possível uma adesão do auditório a/s sua/s teses/s. Portanto, a aceitação 

dos valores do auditório será um atributo importante para o orador, já que este 

precisa de prestígio para prosseguir com o seu discurso. 

 Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a argumentação sobre valores se 

dividem em concretos e abstratos. Os valores concretos vinculam-se a realidades 

sensíveis, como pessoas, famílias, grupos, estado, isto é, os valores concretos são 

constituídos por entes vivos, grupos determinados, algo específico. Enquanto isso, 

os valores abstratos são aceitos universalmente independente de tempo e lugar, 

como a justiça, o belo e a verdade, não estando presos a instituições particulares, 

nem a pessoas específicas, sendo fundamentados estritamente pela razão.  

 De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 87): 

 

Sejam quais forem os valores dominantes num meio cultural, a vida 
do espírito não pode evitar apoiar-se tanto em valores abstratos 
como em valores concretos. Parece que sempre ouve pessoas que 
dão mais importância a uns que aos outros.  

 

Dessa forma, compreendemos que o orador sempre se apoiará em valores 

concretos ou abstratos para proferir seu discurso e, até mesmo, em alguns casos, 

partir de um valor concreto para se chegar a um valor abstrato. Vale salientar que 

cada indivíduo vive em determinados meios culturais e, assim, carrega em si certos 

valores que não são absolutos, mas que não devem ser contestados. Caso o orador 

conteste valores revelados pelo auditório, este não dará credibilidade às premissas 

e, consequentemente, comprometerá a argumentação. 
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A argumentação não está relacionada apenas aos valores abstratos e aos 

concretos, mas, também, nas formas que se hierarquizam esses valores. Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2005) apresentam a hierarquia de valores como parte 

fundamental para a argumentação, uma vez que esta hierarquia por si só revela uma 

escala de valores, colocando “A” superior a “B” (ou vice-versa) de acordo com o 

auditório, o grau de cultura dos ouvintes, o contexto social e a ideologia dominante. 

Os autores ainda dividem a hierarquia em concreta (tal como a superioridade do 

homem sobre o animal, dos deuses sobre os homens) e abstratas (o justo sobre o 

útil; o bem sobre o útil). 

As hierarquias concretas estão relacionadas à superioridade de um ser a 

outro, como por exemplo, de um patrão ao seu empregado, de uma mãe ao seu 

filho, ou até mesmo ao dizer que maçã é melhor que banana. Dessa forma, percebe-

se que as hierarquias concretas referem-se a objetos concretos. Já as hierarquias 

abstratas, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), estão ligadas as questões 

de sentimento de justiça e honra, como por exemplo, a prisão de um assassino ou, 

até mesmo, de uma mulher sustentar sua família mesmo na ausência do seu 

marido, que neste último caso, seria uma questão de honra. 

Desse modo, as hierarquias servem para colocar em uma escala os valores 

com base em suas relevâncias, que de tal modo, variam de acordo com as pessoas, 

suas ideologias e contextos sociais, pois cada indivíduo apresenta determinadas 

importâncias a determinados valores. Assim, as hierarquias de valores variam de 

pessoa para pessoa em função de sua cultura, ideologia e contexto de vida. 

   Sendo assim, os valores podem ser admitidos por vários auditórios 

particulares, mas sempre será dado com maior ou menor força por um ou por outro. 

Essa intensidade revelará uma hierarquia de valores que deve ser levada em conta, 

porém, se isso não for posto com precisão, o orador poderá ter liberdade para 

utilizar valores de sua preferência, sem a necessidade de justificar sua prioridade 

por esse valor, uma vez que não se tem uma hierarquia estabelecida pelo auditório. 
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2.4.2 Lugares da argumentação 

 

 Tendo em vista que já discutimos os acordos estabelecidos através dos 

valores e as formas em que eles são (re)hierarquizados, versaremos agora, sobre 

uma outra técnica de acordo, os chamados lugares da argumentação. Esses lugares 

se juntam aos valores e as hierarquias, porque é lá que o orador encontra 

argumentos à disposição para ser utilizado em prol de sua/s tese/s, isto é, os lugares 

argumentativos são responsáveis por fundar os valores e as hierarquias, para que o 

orador recorra quando precisar. 

  O conceito de Lugares da argumentação descrito por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), é adotado da Retórica de Aristóteles, os Tópoi, dos quais derivam os 

tópicos e tratados que regiam o raciocínio dialético dos antigos. Segundo os autores, 

os lugares eram espaços lógicos nos quais se podem classificar os argumentos e 

agrupá-los de modo que o orador pudesse encontrá-los com mais facilidade caso 

precise. Por isso, classificamos os lugares da argumentação como depósito dos 

argumentos.  

 Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Aristóteles divide os lugares 

em duas categorias, a saber, os lugares-comuns e os lugares específicos. Os 

lugares-comuns se destacam por sua generalidade, se tornando utilizável em 

quaisquer circunstâncias, ou seja, que pode se estabelecer independente de 

qualquer ciência. Já os lugares específicos se relacionam com algo particular, como 

por exemplo, uma ciência específica ou, até mesmo, um gênero da oratória. O 

filósofo ainda propôs vários lugares da argumentação, dentre estes, o lugar do 

acidente, do gênero, do próprio, da definição e da identidade. Por outro lado, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca não discorrem sobre esses lugares, pois, segundo os 

autores, esses lugares eram voltados a uma metafísica particular.  

A proposta dos lugares da argumentação na Nova Retórica parte, a princípio, 

a lugares que possam ser aplicáveis a grupos diversos, independentemente de 

crenças e valores dos indivíduos. Sendo assim, de acordo com Souza (2008), a 

finalidade dos lugares da argumentação na Nova Retórica é o de se prestar a todos 

os auditórios e, para tanto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) propôs os lugares 

da quantidade, da qualidade, da ordem, lugar da essência, da pessoa e da 

existência. 
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 Os lugares da quantidade se assemelham aos lugares-comuns propostos por 

Aristóteles, pois, concomitantemente, ambas afirmam que uma coisa tem 

superioridade a outra por razões quantitativas. Isto é, um bem que serve a um maior 

número de pessoa, possui mais valor do que um bem que serve a um número menor 

ou, o que é mais duradouro possui maior valor, posto ao que tem menos 

durabilidade. Os autores da Nova Retórica salientam, ainda, que a superioridade de 

uma coisa a outra pode dar-se tanto por valores positivos, como os exemplos acima, 

quanto por valores negativos, como por exemplo, “um mal duradouro é um mal 

maior do que um mal passageiro” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 

p.97).  

Por outro lado, o lugar da quantidade pode ser visto, também, como o lugar 

dos números e estatísticas que, por vezes, embasam certas concepções de 

democracia, uma vez que, um maior número de votos pode eleger um representante 

ou, até mesmo, tirá-lo do poder por vontade da maioria da população. Dessa forma, 

podemos considerar que o lugar da quantidade, de acordo com Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), é a preferência pelo provável e não o improvável, ao fácil e 

não ao difícil, ao que há menos probabilidade de nos escapar.  

Em oposição ao lugar da quantidade, a Nova Retórica nos apresenta o lugar 

da qualidade que, segundo Abreu (2009) recorre-se quando o valor dos números é 

colocado à prova. O lugar da qualidade consiste na definição que algo se opõe aos 

demais devido a sua qualidade, por ser raro, único, diferente e/ou original e não por 

simplesmente ter valor quantitativo. Um exemplo simples para se fazer entender o 

lugar da qualidade, está nas palavras de Silva (2012), quando ele apresenta o caso 

do gato de estimação, dizendo que um gato, de modo geral, é apenas um animal da 

espécie dos felinos, mas se ele pertence a uma criança, o gato passa a ser único 

para ela, não podendo ser substituído por nenhum outro, mesmo que tenham 

características semelhantes. Assim, o animal passa a ser precioso, carregado de 

valores (qualitativos) inexistente a qualquer outro animal da mesma espécie. 

O lugar da ordem, por sua vez, afirma a superioridade do anterior sobre o 

posterior, do princípio sobre o fim, da causa sobre o efeito. Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), existem grandes discussões filosóficas que giram em torno 

de se saber do que é anterior e o que é posterior, para, a partir disso, tomar 

conclusões sobre a predominância de um objeto sobre o outro. Os autores ainda 
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afirmam que as teorias finalistas priorizam o que é a origem de um processo, isto é, 

o valor de um objeto tem maior valor quando se é a fonte, o primário, o que veio 

primeiro. Um exemplo protótipo para a ordem é, por exemplo, o porquê de uma 

pessoa de pouca idade da prioridade de acento a uma pessoa mais velha ou o 

vencedor de uma maratona ser aquele que, primeiro, cruzou a linha de chegada. Em 

ambos os casos, o que veio primeiro será colocado no topo da hierarquia de valores.  

 Lugar da essência se fundamenta por levar em consideração a ética ou a 

estética como valor superior aos demais, isto é, esse lugar afirma a superioridade de 

indivíduos que melhor representa sua classe, pois são seres característicos, que 

possuem uma essência peculiar que representam um protótipo de sua espécie. 

Abreu (2009) diz que o lugar da essência é a justificativa de um concurso de miss, 

em que para ser eleita, a candidata precisa representar a beleza mais próxima 

daquilo que o júri entende como a essência de uma mulher bonita. O lugar da 

essência coloca no topo de sua hierarquia, indivíduos como bons representantes da 

essência de sua categoria. 

 O lugar da existência, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), coloca 

no topo de sua hierarquia aquilo que já existe, do que é real, do que é atual em 

detrimento ao que é possível, eventual ou o impossível. Para Abreu (2009), o lugar 

da existência da preferência a aquilo que já existe sobre aquilo que ainda não existe, 

como por exemplo, o dito popular “mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando”, isto é, mais vale aquilo que é certo, existente do que aquilo que ainda não 

existe. Para o lugar da existência, não importa aquilo que é hipotético, possível ou 

provável, mas vale aquilo que realmente existe. 

 O lugar referente ao valor da pessoa afirma a superioridade daquilo ligado as 

pessoas. Esse lugar estabelece a hierarquia de que primeiro as pessoas depois as 

coisas (ABREU, 2009). Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os lugares 

relacionados ao valor da pessoa estão vinculados a sua dignidade, mérito e 

autonomia. 

 Por fim, esses lugares que apresentamos estão entre os mais usados, não 

sendo os únicos e/ou absolutos, pois, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 

poderiam existir muitos outros lugares para contemplar os já citados, mas que eles 

teriam significado limitado. 
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2.5 RECURSOS DE PRESENÇA 

 

 Segundo os estudos na Nova Retórica, um dos recursos mais importantes da 

argumentação é a presença, uma vez que esta serve para ilustrar as teses 

defendidas por um orador, que tenta sensibilizar o seu auditório e, assim, ganhar-lhe 

sua adesão. Os recursos de presença, de acordo com Abreu (2009), servem para 

dar visibilidade a fatos relatados, tornando-os um acontecimento presente ao 

auditório, este, por sua vez, submergirá num campo emocional, ao ter sensibilidade 

sobre esses fatos, e a partir disto, criará uma imagem do que é retratado pelo 

orador, que, por conseguinte, facilitará uma maior adesão as suas teses. 

 Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a presença se limita a aspectos 

técnicos e nos mostra que toda a argumentação implica escolhas, o que a torna 

seletiva, uma vez que, ao selecionar argumentos e apresentar a um auditório, o 

orador já pressupõe uma presença, que segundo os autores é algo essencial em 

uma argumentação. Todavia, a presença está ligada ao que podemos sentir em 

nosso cotidiano, o que norteará nossas decisões e estimulará nossa sensibilidade 

sobre os fatos. Como podemos ver, 

 
A presença atua de um modo direto sobre a nossa sensibilidade. É 
um dado psicológico que, como mostra Piaget, exerce uma ação já 
no nível da percepção: por ocasião do confronto de dois elementos, 
por exemplo, um padrão fixo e grandezas variáveis com as quais ele 
é comparado, aquilo em que o olhar está centrado, o que é visto de 
um modo melhor ou com mais frequência é, apenas por isso, 
supervalorizado. Assim, o que está presente na consciência adquire 
uma importância que a prática e a teoria da argumentação devem 
levar em conta. Com efeito, não basta que uma coisa exista para que 
se tenha o sentimento de sua presença. (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.132) 
 

 Dessa forma, o que nos torna sensível a algo não é o fato em si, nem os 

acontecimentos a ele atribuído, o que nos torna sensível é o modo que esses fatos 

chegam até nós. Observe que, diariamente vemos nas manchetes de jornais, na 

televisão e no rádio, vários noticiários de assassinatos, crueldades e atrocidades no 

mundo inteiro e mesmo sendo verdades comprovadas, não tocam nossa 

sensibilidade tanto quanto outros fatos próximos a nós, mesmo tidos como comuns 

em nosso cotidiano. Parafraseando Wada Papa (2006), podemos dizer que o nível 

de sensibilidade é controlado pelo espaço que nos separa dos fatos, isto é, a 
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distância e/ou a não presença diminuem o grau de sensibilidade sobre as coisas. 

Sendo assim, os recursos de presença estreita laços com a sensibilidade, que 

permite o orador expor não só verdades, mas, também, aplicar a imaginação à razão 

e, assim, levar o auditório a tomar sua decisão com base nas ilustrações. 

 Para esclarecer melhor nosso pensamento vejamos o relato chinês que diz: 

“um rei vê passar um boi que deve ser sacrificado. Sente piedade dele e o ordena 

que o substitua por um carneiro. Confessa que isso aconteceu porque estava vendo 

um boi e não um carneiro” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 132). 

Vejamos que por não vê o carneiro passar, o rei não sentiu piedade dele, já que sua 

imagem não estava presente em sua consciência, diferentemente do boi, que ao vê-

lo passar, o rei sentiu-se sensibilizado, pois a cena que presenciou mexeu com seu 

emocional. 

Neste sentido, para que o auditório se sensibilize com as teses, é necessário 

que o orador torne os argumentos presentes, pois esse recurso cria imagens e sons, 

levando os interlocutores a um campo emocional que provoque reações de 

visibilidade dos fatos. O orador deve fazer isso apenas pela magia de seu verbo, que 

pode se dá pela contação de histórias, como as parábolas e anedotas, e por figuras 

de linguagem, como a metáfora, entre outras, isso sempre no intuito de despertar o 

imaginário das pessoas sobre aquilo que está ausente.  

     

2.6 TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS 

 

Como bem explicamos em tópico anterior, as técnicas argumentativas são 

técnicas de ancoragem empregadas nos discursos, que tem como finalidade 

sustentar a defesa de um argumento central, o qual chamamos de tese. Como bem 

explicita Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), as técnicas argumentativas ajudam o 

orador na defesa de sua tese, colaborando para a aceitação do discurso, ajudando a 

provocar ou, até mesmo, aumentar à adesão às teses defendidas. 

De modo geral, de acordo com os pressupostos de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), as técnicas argumentativas se dividem em quatro grandes 

argumentos, sendo as três primeiras classificadas por meio de associações de 

noções que aproximam elementos distintos: 1. Argumentos quase-lógicos; 2. 

Argumentos baseados na estrutura do real; 3. Argumentos que fundamentam a 
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estrutura do real; e a 4. Argumentos por dissociação de noções que propõem a 

ruptura dos elementos. Na sequência, apresentaremos, mesmo que de forma breve, 

as principais características de cada uma dessas técnicas argumentativas.  

 

2.6.1 Argumentos quase-lógicos 

 

Os argumentos quase-lógicos são aqueles que se constituem por princípios 

lógicos, que apresentam convicção naquilo que é exposto e são comparados a 

raciocínios formais, matemáticos ou lógicos. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005, p.220) “o que caracteriza a argumentação lógica é o seu caráter não-formal e 

o esforço mental de que necessita sua redução ao formal”, em outras palavras, o 

orador se apropriará do raciocínio formal em sua tese, e faz uso de pensamentos 

lógicos.  

De acordo com Reboul (2004), os argumentos quase-lógicos podem ser 

rejeitados, já que, a própria linguagem não pode ser considerada totalmente 

unívoca, pois é impossível prever as possibilidades de interpretação e ambiguidade 

que a linguagem apresenta, assim, esse argumento pode se apresentar como não 

puramente lógico, dependendo do interlocutor.  

Os argumentos quase-lógicos dividem-se em modalidades, a saber, 

Argumentos de contradição e incompatibilidade; Argumento por identidade e 

definição; Regra de justiça e reciprocidade; Argumentos de transitividade, de 

inclusão e de divisão e, Argumentos de comparação. Vejamos, a seguir, de acordo 

com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), algumas considerações sobre essas 

modalidades. 

 

(a) Argumentos de contradição e incompatibilidade e do ridículo 

 

O argumento de contradição e incompatibilidade faz com que o orador 

demonstre que a tese de adesão inicial, aquelas premissas que o auditório 

previamente concordou, seja compatível ou incompatível com a tese central, aquela 

que é a ideia principal do discurso. Este argumento permite ao auditório perceber se 

o orador se contradiz ou não no que foi dito inicialmente. Havendo contradição o 

orador faz com que a tese seja colocada em dúvida e leve o auditório a desconfiar 
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do discurso, pois a incoerência entre as teses (tese de adesão inicial e a tese 

central) faz com que o discurso seja refutado.   

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), em situações de discussão de 

adversários, como uma batalha entre oradores, os argumentos de incompatibilidade 

não se devem ser refutados por contra-argumentos ou utilizando o argumento do 

adversário contra ele, mas demonstrando que o discurso do outro se destrói por si 

mesmo, pois não tem sustentação lógica, é frágil, apresenta contradição, e pode ser 

refutado por si só. Este tipo de incompatibilidade é nomeado como autofagia, que é 

o embate entre oradores ou discursos a fim de provar a fragilidade da tese do outro. 

O argumento pelo ridículo “é aquilo que merece ser sancionado pelo riso” 

(PERELMA; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.231), é a forma de condenar um 

comportamento exagerado que não se ver como algo grave ou perigoso para não 

reprimi-lo com violência. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o ridículo é a 

arma mais poderosa contra aqueles que tentam abalar-lhe a argumentação e só 

atinge aqueles que se deixam prender nas malhas do sistema forjado pelo 

adversário. Contudo, a argumentação pelo ridículo coloca o discurso do outro como 

incompatível, contraditório, frágil e refutado. 

 

(b) Argumentação por identidade e definição 

 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) uma das técnicas essenciais da 

argumentação quase-lógica é perceber os diversos elementos que são o objeto do 

discurso. A argumentação por identidade e definição, consiste em identificar um 

termo apresentando-lhe uma definição, isto é, indica qual o sentido conferido a uma 

palavra em um determinado meio e em um determinado momento (SILVA, 2011). No 

entanto, a identificação de um termo semelhante a outro, por mais próximo que 

sejam não revelará uma identidade pura, pois sempre estará apresentando a 

preferência ou o posicionamento do orador no discurso. Sendo assim, como o 

argumento de definição implica uma escolha por parte do orador, ele (o orador) 

revelará um direcionamento, uma subjetividade implícita que é essencial para o 

processo de argumentação.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.238) “O procedimento mais 

característico de identificação completa consiste no uso de definições”, assim, 
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determinando-a como uma argumentação quase-lógica. Sendo assim, como essas 

definições não partem de uma lógica-matemática, elas não apresentam clareza de 

todos os termos “cortejados”, pois essas definições podem ser utilizadas tanto em 

prol de defesa, como contra determinado discurso (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). Para tanto, essas definições estão divididas, segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005, p.239), em quatro espécie, vejamos: 

 

1) Definições normativas: indica a forma que se quer que uma 

palavra seja utilizada. “Tal norma pode resultar de um 

compromisso individual” que se destina a outros, algo em que 

se acredita que deva ser seguido por todos. 

2) Definições descritivas: essa definição indica qual o sentido de 

uma palavra em certos meios, em certo momento. 

3) Definições de condensação: “indicam elementos essenciais da 

definição descritiva”. 

4) Definições complexas: Combinam de forma variável as outras 

três espécies anteriores.  

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) destacam, ainda, que estas espécies de 

definições possibilitam um número variado de definições de um mesmo termo, 

extraídos do uso ou criado pelo próprio orador. O orador pode escolher apenas uma 

dessas definições, desde que apresente condições suficientes para a aplicação 

desse termo e, depois de escolher uma dessas definições, o orador estará expondo 

a expressão de uma identidade que pode apresentar apenas o interesse do orador. 

 

(c) Argumento por analiticidade, análise e tautologia 

 

Segundo a Nova Retórica, quando aplicamos o argumento de determinada 

definição, pode-se considerar analítica a igualdade estabelecida entre as expressões 

declaradas sinônimos, (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), porém, a 

analiticidade terá o mesmo estatuto que a definição da qual depende. No entanto, 

quando há igualdade entre duas expressões, a fim de substituir uma pela outra, sem 

que o valor dessas expressões seja modificado, a analiticidade de um juízo só pode 
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ser afirmada, sem cometer erro, em uma língua em que os novos usos linguísticos já 

não ameaçam introduzir numa linguagem formalizada. 

O argumentos por tautologia, também tem um aspecto quase-lógico, pois, 

logo de início temos os termos unívocos como capazes de se identificarem e de 

excluírem. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.245), “a tautologia 

equivale a apresentar uma afirmação como resultado de uma definição, de uma 

convenção puramente linguística”, isto é, que nada nos ensina no que diz respeito 

às ligações empíricas que um fenômeno pode ter com outros fenômenos, por 

exemplo, nas palavras dos autores, a tautologia parece evidente e voluntária como a 

expressão “Um tostão é um tostão”, “Crianças são crianças” (2005, p.246), 

apresenta-se então a identificação formal de dois termos que não podem ser 

idênticos, uma vez que o enunciado tem algum interesse. Por isso, esses 

argumentos têm um aspecto quase-lógico, apresentando termos unívocos que 

apresentam características distintas. 

 

(d) Argumento por regra de justiça e reciprocidade 

 

O argumento por regra de justiça ocorre quando aplicamos um tratamento 

idêntico a seres de uma mesma espécie ou situações, completamente 

intercambiáveis, que estão em uma mesma categoria, pois a identidade é a legítima 

causa para a justiça, que permite julgar justo ou injusto o comportamento das 

pessoas (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), isto é, a regra de justiça, 

representa o que chamamos de justiça formal, na qual os seres de uma mesma 

categoria devem ser tratados do mesmo modo. No entanto, esse argumento, 

apresenta certo conflito, uma vez que, não se específica quando os dois objetos 

pertencem a uma mesma categoria, pelo fato de não existir um identidade unívoca 

entre os seres, mesmo que eles sejam idênticos. 

Para os autores acima citados, há outro argumento que visa aplicar o mesmo 

tratamento a duas situações correspondentes, esse argumento é apresentado como 

argumento de reciprocidade e realiza a assimilação de situações ao ponderar que 

certas relações são simétricas (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Ou 

seja, em situações vistas como iguais, o orador poderá recorrer à reciprocidade, isto 
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é, agir de acordo com as relações estabelecidas entre o orador “X” e o orador “Y”, 

tendo em vista o embate de tese. 

 

 

(e) Argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão 

 

O argumento por transitividade se dá por meio de um processo em que uma 

ideia pode transitar de uma situação a outra, passando de um termo a outro. Para 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 257): 

 

A transitividade é uma propriedade formal de certas relações que 
permite passar da afirmação de que existe a mesma relação entre os 
termos a e b e entre os termos b e c, à conclusão de que ela existe 
entre os termos a e c: as relações de igualdade, de superioridade, de 
inclusão, de ascendência são relação transitiva. 

 

 De acordo com os autores, a transitividade de uma relação pode aparecer 

como um método formal, porém quando a transitividade é contestável ou quando 

uma afirmação exige adaptações, esse argumento de transitividade apresenta-se 

como um argumento quase-lógico, pois para transitar uma afirmação a outras 

informações é necessário uma elaboração. 

 Pereman e Olbrechts-Tyteca (2005) ressaltam que o argumento por 

transitividade se apoia a raciocínios matemáticos para apresentarem certas 

conclusões. Isso acontece também com os argumentos de inclusão que buscam 

uma relação com dois grupos de argumentos, a saber, das partes num todo (que o 

todo vale mais que uma parte) e os que demonstram a divisão do todo em suas 

partes (que o todo engloba a parte e é mais importante que ela). Desta forma, 

podemos destacar que, os argumentos por divisão também se apoiam em raciocínio 

matemático, para o qual a divisão do todo em suas partes apresenta-se como uma 

forma de orientação argumentativa (SOUZA, 2003). 

 

(f) Argumentos de comparação 

 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a argumentação não poderia ir 

muito longe se não recorresse aos argumentos de comparação. Este tipo de 
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argumentos recorre a comparações, nas quais se cortejam vários objetos, 

comparados um em relação ao outro. Entretanto, ressaltam os autores citados, estes 

argumentos deverão ser distinguidos dos argumentos de identificação e do 

raciocínio por analogia. O argumento por comparação é uma arma essencial para 

argumentação, possibilitando ao orador julgar vários objetos (SOUZA, 2003).  

Sendo assim, dentre os argumentos de comparação há a argumentação pelo 

sacrifício que, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca, é um dos argumentos mais 

utilizados entre os argumentos de comparação, pois se alega sacrifício estando 

disposto a sujeitar-se para obter resultados, isto é, o orador estará disposto a tudo a 

fim de chegar ao que deseja. Portanto, na argumentação por comparação, o orador 

confrontará realidades concretas entre si, conferindo-lhes um valor axiológico, o que 

será mais suscetível de prova do que uma simples comparação por identidade ou 

analogia (SILVA, 2012). 

 Por fim, podemos associar, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o 

argumento de comparação, os argumentos quase-lógicos, ao argumento por 

probabilidade, que traz em sua essência a utilização de estatísticas e de 

probabilidades, existentes em todas as áreas da pesquisa científica.  Esse 

argumento surge quando o orador confronta as possibilidades de ganhar e de perder 

combinadas com a grandeza que ainda está em jogo, ou seja, considerando 

quantificáveis todos os elementos em questão. 

 

2.6.2 Argumentos baseados na estrutura do real 

 

Os argumentos baseados na estrutura do real, segundo Perelman e Tyteca 

(2005), se diferem dos argumentos quase-lógicos pelo fato de não se basearem em 

raciocínios lógicos e/ou matemáticos, mas se fundamentarem nas experiências, em 

elos de ligações que existem no mundo real. Esses argumentos, se utilizam de 

validades que existem na própria sociedade, isso, para estabelecer uma 

solidariedade entre juízos permitidos e outros juízos que procura-se promover 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).  

Desta forma, dentre os argumentos baseados na estrutura do real, surgem as 

ligações de sucessões (os argumentos de vínculo causal, argumentos pragmáticos, 

os fins e os meios e os argumentos de desperdício, da direção e da superação), as 
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ligações de coexistência (o argumento da pessoa e seus atos, argumento de 

autoridade e as técnicas de ruptura e refreamento) e as ligações simbólicas 

(argumentos hierárquicos e das diferenças de grau e ordem), vejamos logo abaixo.  

 

(a) As ligações de sucessão 

 

Dentre as ligações de sucessão estão o vinculo causal e a argumentação, 

que pressupõem um vínculo de causa entre acontecimentos consecutivos, seja pela 

descoberta de uma nova causa ou pela evidência de um efeito, isto é, nas ligações 

de sucessão, quando há um vínculo causal entre fenômenos, a argumentação 

poderá se apropriar de causas para determinação de efeitos e para apresentar um 

fato, de acordo com suas consequências (SOUZA, 2003). 

Existem outros argumentos dentre as ligações de sucessão como o 

argumento pragmático, o argumento do desperdício, argumento de direção e 

argumento de superação. O argumento pragmático, segundo Perelma e Tyteca 

(2005), transfere o valor de elementos causais, indo da causa ao efeito e do efeito à 

causa. Ou seja, permite utilizar-se de algo a partir de suas consequências favoráveis 

ou desfavoráveis, este argumento, segundo os autores citados acima, inspira 

bastante confiança, já que é um argumento bastante verossímil e passa muita 

credibilidade. 

O argumento do desperdício consiste em dizer que, uma vez que se inicia 

uma obra e já a aceitaram sacrifícios que se perderiam em caso de renúncia, 

cumpre-se seguir na mesma direção (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), 

ou seja, cumpre-se continuar na empreitada para não perder o tempo que já se 

investiu, mesmo que se apresente dificuldades. Já o argumento de direção, consiste 

em estabelecer uma relação de causa entre os fins e os meios (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005), isto é, que o valor de uma coisa depende da 

finalidade a que se destina e não do que se originou. Este argumento, segundo 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), interfere nas negociações entre estados, entre 

representantes e operários, quando não pretendemos ceder algo diante da força, da 

ameaça ou da chantagem. 

A argumentação por superação, ao contrário do argumento de direção, 

acredita na possibilidade de sempre ir mais longe do que se pretendia, ir além dos 
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limites traçados, com um crescimento contínuo de valor (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). Portanto, quando se utiliza de um argumento de superação, o 

importante não é chegar aos objetivos, ou alcançar determinada etapa, mas acima 

de tudo, continuar prosseguindo e se superando. 

 

(b) As ligações de coexistência 

 

As ligações de coexistência apresentam-se de forma distinta das ligações de 

sucessão, uma vez que, enquanto esta última tenta unir dois termos de uma mesmo 

plano fenomênico, de realidades iguais, as ligações de coexistência se propõem a 

unir duas realidade de nível desigual, sendo que uma é mais fundamental e 

explicativa do que a outra. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), é 

justamente esse caráter mais estruturado de um dos termos que distingue as 

ligações de coexistência das ligações de sucessão. Ainda de acordo com os 

autores, os principais argumentos que pertencem a estas ligações são: a pessoa e o 

seus atos, argumento de autoridade e as técnicas de ruptura e de refreamento. 

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), “a reação do ato sobre o 

agente é capaz de modificar constantemente a nossa concepção da pessoa, em se 

tratando de atos novos que lhe atribuímos ou de atos antigos aos quais nos 

referimos”, isto é, a imagem que o auditório cria do orador, coincide com um 

conjunto de atos que ele (o orador) (re)produz. No entanto, ressaltam os autores, 

que esses atos não necessariamente devem ser considerados como indícios que 

revelam o caráter íntimo do orador.  

Outro argumento é o de autoridade, o qual Pereleman e Olbrechts-Tyteca 

(2005) classificam como sendo um argumento que é influenciado pelo prestígio do 

orador ou de uma outra pessoa, uma vez que, os atos de uma pessoa ou de um 

grupo de pessoas são utilizados a favor da tese que o orador defende, ou seja, o 

argumento de autoridade utiliza-se do caráter, prestígio do orador ou da pessoa com 

quem se fala para que a tese principal tenha mais validade. Deste modo, este 

argumento, se baseia no prestígio que o orador ou a pessoa com quem se fala tem 

perante a sociedade. 

Já outro argumento são as técnicas de ruptura e de refreamento opostas à 

intenção ato-pessoa. Essas técnicas, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca 
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(2005, p. 334), apresentam-se em uma ação quando há incompatibilidade entre o 

que julgamos da pessoa e o que interpretamos do ato dela, recusando a “operar as 

modificações que se imporiam, porque queremos manter, quer a pessoa ao abrigo 

da influência do ato, quer a este ao abrigo da influência da pessoa”. A técnica mais 

eficaz para impedir o ato a respeito do agente, é não considerar este como um ser 

perfeito, sendo do bem ou do mal, mas considerá-lo como um ser superior. Já para 

impedir a reação do agente sobre o ato, é considerar o ato como uma verdade ou 

uma expressão de um fato irrefutável (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).   

 

(c) As ligações simbólicas 

 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), as ligações simbólicas se 

aproximam das ligações de coexistência, porém o símbolo não é um instrumento 

meramente convencional, tal como ocorre com o signo, isso porque o símbolo 

apresenta um significado de um valor representativo. É o caráter quase mágico 

dessa relação que distingue as ligações simbólicas das outras ligações, tanto de 

sucessão como de coexistência. 

As ligações simbólicas fazem a transferência entre o símbolo e o simbolizado, 

por exemplo, quando uma cruz é um símbolo do cristianismo, essa realidade 

desperta um amor ou um ódio, uma veneração ou um desprezo, que seria 

incompreensível se o seu caráter representativo não estivesse em relação a um 

vínculo de participação. Desta forma, esse vinculo entre o símbolo e o simbolizado, 

entre a cruz e o cristianismo, é algo necessário para despertar o fervor religioso, 

neste caso (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Entre os argumentos que se sustentam a partir das ligações simbólicas, está 

o argumento de hierarquia que, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), faz parte de acordos que servem de premissas ao discurso, podendo 

também argumentar a propósito dessas premissas, mostrando que tal termo 

deveria ocupar um lugar de preferência a outro.   

Também semelhante ao argumento de hierarquia, estão os argumentos 

concernentes às diferenças de grau e de ordem que estão intimamente 

relacionados às ideais quantitativas que são as diferenças de grau e, também, 

relacionados a ideias qualitativas que são as diferenças de ordem (PEREMAN; 
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TYTECA, 2005), ou seja, nesse tipo de argumento o que importa é considerar o 

valor da distinção existente entre diferença de grau e diferença de ordem. 

 

2.6.3 Ligações que fundamentam a estrutura do real 

  

A terceira técnica argumentativa são os argumentos que fundamentam a 

estrutura do real que, para Perelman e Tyteca (2005), esses argumentos são 

divididos em dois tipos, a saber, os que fundamentam pelo caso particular 

(argumento pelo exemplo, argumento de ilustração e o argumento pelo modelo e 

antimodelo) e o raciocínio por analogia. Para os autores, os casos particulares são 

tratados como exemplos que devem levar a formulação de uma lei ou a 

determinação de uma estrutura, seja como amostras, ilustrações de algo conhecido. 

 

(a) Argumento pelo exemplo, por ilustração, pelo modelo e antimodelo 

 

A argumentação pelo exemplo, segundo Perelman e Tyteca (2005, p.399), 

uma vez que a ela se recorre, estabelece certo desacordo sobre a regra particular 

“que o exemplo é chamado a fundamentar, mas essa argumentação supõe um 

acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma generalização a partir de casos 

particulares ou, pelo menos, sobre os efeitos da inércia”. Desta forma, a 

argumentação pelo exemplo apresenta um caso particular e parte do fato para a 

regra, isto é, faz referência a um acontecimento para se chegar a uma conclusão, é 

usar esse acontecimento como exemplo, a fim de ganhar adesão do auditório. 

Já o argumento por ilustração, segundo a Nova Retórica, se diferencia do 

argumento pelo exemplo em “razão do estatuto da regra que uma e outro servem 

para apoiar” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p.407), ou seja, a argumentação pela 

ilustração se utiliza de fatos particulares para estabelecer a ideia geral, buscando 

adesão de uma regra já conhecida. No entanto, Perelman e Tyteca ressaltam que a 

ilustração pode ser duvidosa, uma vez que este argumento pode ser baseado em 

algo não real, já que não tem a pretensão de provar a veracidade de algo, mas 

ilustrar para aumentar a adesão do auditório. 

O argumento pelo modelo apresenta certa semelhança com o argumento de 

autoridade, (por aproximar-se do prestígio social) e o argumento pelo exemplo (por 
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simbolizar um exemplo a ser seguido) (SOUZA, 2003). Para Perelman e Tyteca 

(2005), o argumento pelo modelo consiste em tomar certas condutas como 

referência, já o antimodelo é, totalmente, o inverso do primeiro, já que, o antimodelo 

promove o não seguimento de determinada atitude, situação, ação e entre outros. 

Assim, ao usarmos o argumento pelo modelo, logo estamos expondo um 

antimodelo, já que, enquanto o primeiro apresenta um exemplo a ser seguido, o 

segundo apresenta algo a ser evitado, a não ser seguido.   

 

(b) Argumento por analogia  

 

Além dos argumentos pelo caso particular, que constituem a primeira parte 

dos argumentos que fundam a estrutura do real, segundo Perelman e Tyteca (2005), 

temos o argumento por analogia que para ter eficiência é necessário concebê-la 

como uma similaridade de estruturas, cuja fórmula mais geral seria: “A está para B 

assim como C está para D” (p.424). O argumento por analogia busca esclarecer o 

tema (algo abstrato), pelo foro (algo concreto) é uma busca por verdade, por fatos 

reais, a partir de semelhança de relações (SOUZA, 2003).  

Outro argumento que funciona por analogia é a metáfora, através da qual 

podemos expressar determinadas ideias com a omissão de certos elementos. Para 

Perelman e Tyteca (2005), a metáfora nos permite se transportar de uma 

significação própria de um nome para outra significação, que só é possível por uma 

comparação que existe na mente, ou seja, a metáfora pode ser vista como uma 

analogia condensada, resultado de uma fusão entre elementos do foro com 

elementos do tema (SOUZA, 2003). Portanto, segundo Souza (2003), são nessas 

circunstâncias e através de uma transferência de sentidos e de uma analogia, em 

relação entre foro e tema, que a metáfora é concebida como um argumento que 

funda a estrutura do real.  

 

2.6.4 Argumentos por dissociação das noções 

 

A última técnica argumentativa proposta por Perelman e Tyteca (2005), é o 

argumento por dissociação das noções. Enquanto as duas técnicas argumentativas 

anteriores apresentam-se como associação de noções ou elementos, 
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possivelmente, independentes, o argumento por dissociação das noções é aquele 

que resolve uma incompatibilidade no discurso para estabelecer uma visão mais 

coerente dos fatos reais (SILVA, 2012). Este tipo de argumento “consiste, pois, em 

afirmar que são indevidamente associados elementos que deveriam ficar separados” 

(PERELMAN; TYTECA, 2005, p.467), isto significa que, esta técnica tem como foco 

a incompatibilidade que há entre esses elementos, pois segundo os autores citados, 

é na dissociação que surgem novas noções que adquirem consistência quando 

utilizadas adequadamente pelas pessoas. 

De acordo do Perelman e Tyteca (2005), para melhor se compreender essa 

técnica de dissociação das noções e contemplar os seus resultados, é útil considerar 

o protótipo de toda dissociação nocional, trata-se da dissociação que dá origem ao 

par aparência-realidade. Para ilustrar, os autores apresentam o seguinte exemplo: 

“O bastão, parcialmente mergulhado na água, parece curvo, quando o olhamos, e 

reto, quando o tocamos, mas, na realidade ele não pode ser simultaneamente curvo 

e reto” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p.472), ou seja, enquanto a aparência nos 

permite verificar uma forma, a realidade nos mostra outra, assim, considera-se que 

há uma impossibilidade do bastão possuir as duas formas, logo percebemos que 

aparência e realidade são incompatíveis.  

No entanto, para os autores citados acima, existem outros pares que se 

constituem a partir da dissociação das noções, a saber, meio/fim, consequência/fato 

ou princípio, ato/pessoa, acidente/essência, ocasião/causa, relativo/absoluto, 

subjetivo/objetivo, normal/norma, individual/universal, particular/geral, teoria/prática, 

linguagem/pensamento, letra/espírito e entre outros. 

 Contudo, as técnicas que aqui foram apresentadas funcionam como 

elementos formuladores de teses presentes nos mais variados discursos. Essas 

técnicas argumentativas são usadas, de forma consciente ou inconsciente, pelo o 

orador, como estratégia discursiva para conseguir convencer/persuadir o seu 

interlocutor. Entretanto, já salienta Perelman e Tyteca (2005), essas técnicas não 

são infalíveis ou irrefutáveis, uma vez que todo argumento pode ser colocado em 

dúvida e ser refutado por outros argumentos. 

 Com as considerações acerca do nosso aporte teórico sobre argumentação 

no discurso, passaremos a traçar, no capítulo seguinte, os caminhos metodológicos 

que nortearam essa pesquisa. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: A 
CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E A CONSTITUIÇÃO DO 

CORPUS 

 

 “A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 

viu, mas pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

  

(Arthur Schopenhauer) 

 

 Neste capítulo, apresentamos um panorama de todo o processo investigativo 

adotado para a efetivação desta pesquisa. Para tanto, será necessário expor os 

principais aspectos metodológicos aplicados ao longo da construção desta 

dissertação.  

 Podemos definir pesquisa como um procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo a busca por respostas às lacunas que nos circundam. Isto é, a 

pesquisa se estabelece quando não se tem informações suficientes para responder 

aos problemas que nos são propostos ou, até mesmo, quando organizamos tais 

respostas, uma vez que estas estão em estado de desordem, que não possam estar 

em relação com o problema preestabelecido. 

 As pesquisas se desenvolvem mediante as áreas de conhecimento e a 

execução de procedimentos científico-metodológicos que partem desde a 

formulação do problema ou hipótese, passando pela escolha dos métodos e 

técnicas, a elaboração dos objetivos, até a apresentação dos resultados (GIL, 2002). 

 Dessa forma, consideramos este capítulo como parte fundamental e 

norteador desta dissertação de mestrado, uma vez que, expomos as características 

peculiares dessa investigação, apresentando o passo a passo dos processos e das 

etapas desenvolvidas neste certame. 

 Assim, tendo em vista que já delimitamos o tema e apresentamos o problema 

de pesquisa no primeiro capítulo, pretendemos, aqui, discutir, inicialmente, a 

abordagem da pesquisa, as técnicas e os métodos de procedimentos, situando os 

processos investigativos da pesquisa. Em seguida, discorremos sobre o universo de 

estudo e, no que concerne à constituição do corpus, para melhor compreender a 
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escolha do gênero memória e/ou a terminologia “lembranças de velhos”, 

apresentamos, também, uma discussão acerca do termo e justificamos a escolha 

pelo corpus. Por conseguinte, detalhamos os procedimentos estabelecidos para o 

processo de análise dos dados e, para concluir, descrevemos como se deu as 

entrevistas com os moradores e ex-moradores da comunidade Riacho do Meio. 

  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em consonância com o objeto de estudo e com os objetivos propostos, nossa 

pesquisa assume um caráter descritivo e interpretativo, tendo em vista que nos 

propomos inicialmente a identificar e descrever os discursos de idosos, 

trabalhadores e trabalhadoras do final do século XX, para, em seguida, analisarmos 

e interpretarmos à luz da Nova Retórica, observando os efeitos de sentido que 

emergem desses discursos. 

 A pesquisa utiliza a técnica de observação direta intensiva, por meio de 

entrevistas, já que, consistimos em observar e examinar fatos e fenômenos em 

discursos constituídos por meio de entrevistas semiestruturadas. Consideramos 

ainda que a pesquisa se enquadra na técnica de pesquisa de campo, uma vez que 

partimos às residências dos colaboradores, em um ambiente que pudéssemos 

observar os seus discursos exatamente como ocorreram, sem alterações ou perdas 

de conteúdo.  

 Sendo assim, o método de análise utilizado será de natureza qualitativa, 

tendo em vista que este método se caracteriza como análise interpretativa de 

informações, colhidas por meio de dados para se tentar compreender o mundo 

social dos sujeitos da pesquisa, já que partimos para questões particulares do 

universo de estudo (CHIZZOTTI, 2005). Neste caso, aplica-se ao trabalho, pois 

daremos ênfase no conteúdo do corpus coletado, mais especificamente as 

memórias dos idosos. 

 Deste modo, os estudos adotam os dois procedimentos de abordagem, 

Inicialmente, à abordagem dedutiva, já que partimos de uma teoria geral a ser 

aplicada a um objeto de estudo específico. Por outro lado, já com o corpus em 

mãos, recorremos à abordagem indutiva, pois levamos em consideração o corpus 

para, em seguida, definirmos as categorias analíticas da teoria utilizada, a fim de 
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resolver as questões de pesquisa que estão sendo investigadas nesta dissertação. 

Isto é, com o corpus constituído é que selecionamos categorias de análises 

propostas e estabelecidas pela Nova Retórica (teses, técnicas, valores, hierarquias, 

recursos de presença), mais recorrentes nos discursos dos moradores e ex-

moradores da comunidade Riacho do Meio. 

 

3.2 UNIVERSO E CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO DE ESTUDO 

 

 Antes de apresentarmos o processo de constituição do corpus, é necessário, 

mesmo que de forma breve, conhecermos um pouco do ambiente onde a pesquisa 

sucederá, pois consideramos que o conhecimento dos cenários e dos contextos 

sociais em que os informantes estão inseridos é tarefa fundamental para 

compreendermos as motivações que nos levaram a essa pesquisa e, como também, 

a entender os processos e os resultados obtidos ao longo desse certame. 

 Assim sendo, a pesquisa tem como universo de estudo idosos com faixa-

etária entre 70 e 101 anos de idade, moradores e ex-moradores da comunidade 

Riacho do Meio, município de Pau dos Ferros, localizado no Alto Oeste do estado do 

Rio Grande do Norte.  

 A escolha por idosos se deu pelo fato de considerarmos que estes foram ou 

fizeram parte das primeiras famílias a chegarem à localidade onde hoje é o bairro. 

Podemos verificar, ainda, que os informantes, apesar de fazerem parte da mesma 

faixa-etária, têm e tiveram níveis socioeconômicos e de escolaridades diferentes, o 

que torna nossa pesquisa com caráter democrática, possibilitando espaço às 

narrativas dos trabalhadores e dos patrões, das pequenas famílias às grandes 

famílias tradicionais. 

 Portanto, a escolha por esse universo de pesquisa se justifica, principalmente, 

em função de estudarmos o nosso povo, seu valor, seu discurso, suas ideias. 

Compreendendo sua forma de pensar e sua constituição discursiva, de valorização 

do mundo e de si, o que, de certa forma, nos faz conhecer a nós mesmos, uma vez 

que somos sujeito parte constituinte dessa comunidade. Antes de descrevermos 

mais sobre a comunidade Riacho do Meio, acreditamos ser pertinente 

apresentarmos uma descrição sucinta da cidade de Pau dos Ferros e sua história 

que, de certa forma, corrobora para a constituição da comunidade em estudo. 
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3.2.1 O município de Pau dos Ferros 

 

Oh, princesa do Alto Oeste! 

Permita que seu vassalo 

Desprovido de luxúria 

Tendo nos versos regalo, 

Fale de seu município 

Desde o longínquo princípio 

Só para homenageá-lo. 

 

(Manoel Cavalcante) 

 

 Para iniciarmos uma descrição acerca do universo de estudo, consideramos 

necessário, contextualizar, mesmo que de forma breve, algumas características e 

aspectos históricos da cidade de Pau dos Ferros, pois nos possibilitará compreender 

ainda mais sobre o Riacho do Meio (Um bairro tradicional, que sua história se 

entretém com a história do referido município) e, sobretudo o objeto de estudo (As 

“lembranças de velhos”, moradores e ex-moradores da comunidade), por 

considerarmos que o trabalho, além de outras questões, nos fará compreender a 

comunidade, a região e a vida sertaneja. 

Desse modo, podemos destacar que a cidade de Pau dos Ferros é um 

município brasileiro situado no interior do estado do Rio Grande do Norte, distante 

392 km da cidade do Natal, capital do estado. Localizada na região do Alto Oeste e 

na mesorregião do Oeste Potiguar, sendo cidade polo de sua microrregião. Sua área 

é de 259,959 km² e possui uma população de 29. 959 habitantes, segundo o censo 

de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

 A Princesinha do Oeste, como é conhecida a cidade de Pau dos Ferros, até o 

início do século XVI, não passava de um vasto território inexplorado, chamado de 

Província do Rio Grande do Norte, zona Oeste. No entanto, por ser rota para vários 

outros estados da região Nordeste, naquela época, fora feita uma trilha por onde 

viajantes e vaqueiros passavam para adentrarem nos estados do Ceará, Piauí, 

Paraíba e Pernambuco. Ao longo do caminho, os viajantes seguiam o curso de um 

rio (hoje Rio Apodi), que estava sempre cheio no primeiro semestre do ano, época 

do inverno nessa região. Esse rio, além de servir como guia para o litoral, servia 
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também para que os boiadeiros pudessem saciar sua sede e descansar, como 

podemos ver nos versos do poeta pauferrense, Manoel Cavalcante, 

 

“Da Rota do São Francisco 
Ao nosso Rio Apodi, 

Vinham Vaqueiros cortando 
Pernambuco e Piauí, 

Que cansados da viagem 
Paravam com a bagagem 

E descansavam aqui” 
(CAVALCANTE, 2013, p. 15) 

 

Às margens do Rio Apodi existiam várias árvores, grandes Oiticicas que eram 

utilizadas pelos viajantes como refúgio e ambiente de descanso para os animais. 

Com o passar dos tempos, a região começou a ser utilizada como ponto de 

atividade comercial, compra-venda de mercadorias de boiada, como caçuá, esporas 

e marcador de gado. Este último servia para marcar o gado e, além disso, os 

vaqueiros ferravam os troncos das oiticicas a fim de demarcar o território, que, por 

isso, ganharia o nome de Pau dos Ferros. 

No ano de 1733, após a morte de Coronel Antônio da Rocha Pita, fora doado, 

a seus filhos, as sesmarias1 de Pau dos Ferros como parte da herança. Todavia, a 

pessoa de Francisco Marçal, considerado grande precursor na história de Pau dos 

Ferros, em um ato de bravura, saqueou e ocupou a sesmaria, construindo sua casa 

e dando origem a um povoado. 

Mais tarde, no ano de 1738, ergue-se uma capela que, no ano de 1756, 

ganha o status de matriz da freguesia de Assú, segunda freguesia mais antiga do 

estado e, no ano de 1761, passa a ser freguesia do então povoado de Portalegre. 

Com o passar do tempo, o pequeno povoado de Pau dos Ferros continuava se 

desenvolvendo até se sentir prejudicado por estar dependente politico-

administrativamente de Portalegre, que ficava a 33 km e se localizava em uma serra, 

dificultando o acesso das pessoas ao comercio local. 

Como o povoado de Pau dos Ferros se localizava em uma região de fácil 

acesso, foi se desenvolvendo cada vez mais e se desligou da freguesia de 

Portalegre, sendo criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 

                                                           
1 Sesmaria é uma palavra derivada do latim que significa “sexta parte”. No Brasil Colônia, era uma 
palavra usada para dar nome às terras doadas pelo Rei de Portugal aos agricultores, que as usavam 
para plantar e cultivar. 
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Tendo se passado 100 anos da criação da freguesia e depois de várias 

tentativas de tornar Pau dos Ferros em vila, foi no ano de 1856, exatamente no dia 

23 de agosto, em uma sessão na Assembleia Legislativa Provincial em Natal que o 

Deputado provincial Benvenuto Fialho apresentou o projeto de lei nº 344 que criava 

a vila de Pau dos Ferros e no dia 4 de setembro do corrente ano, elevou à categoria 

de vila o antigo povoado de Pau dos Ferros2. O nome da vila permaneceu o mesmo 

desde quando pequeno povoado, pois, como já destacamos, vem das marcas 

fixadas do ferro à brasa no tronco da oiticica frondosa, com seus troncos e copas 

gigantes, que faziam sombra e davam descanso aos vaqueiros e viajantes.  

Em 1889, começou a construção de um reservatório hídrico, conhecido por 

açude “25 de março”, nome dado por ter sido a data da inauguração e da primeira 

sangria/enchente do açude, datado aos 25 de março de 1897 (CAVALCANTE, 

2013), que a partir daí começou a atrair moradores à localidade que hoje se constitui 

a coomunidade Riacho do Meio. 

 No dia 2 de dezembro de 1924, a lei nº 593 elevava a vila de Pau dos Ferros 

à categoria de cidade. Por conseguinte, toda a história do município contribui para a 

efetivação da comunidade Riacho do Meio, que, com histórias semelhantes, dos 

sertanejos resilientes em busca de terra arável para os seus sustentos, trazem em 

seus discursos, histórias de vida, narrativas e memórias que ora se imbricam, ora se 

distanciam, mas que todas narram de forma brilhante e encantadora fatos, relatos e 

ficções que corroboram a história de nossa cidade, em especial a comunidade 

Riacho do Meio e, sobretudo, o homem sertanejo, uma vez que essas memórias são 

fonte de reserva das culturas e da identidade dos grupos humanos (BRANDÃO, 

2008).  

  

3.2.2 A comunidade Riacho do Meio 

 

“Canta a tua aldeia e serás universal.” 

(Leon Tolstoi) 

 

 Para melhor entender alguns fatos narrados pelos informantes de nossa 

pesquisa e até mesmo algumas de nossas análises, será preciso entender algumas 

                                                           
2 Disponível em: http://paudosferros.rn.gov.br/site/historia  

http://paudosferros.rn.gov.br/site/historia
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características e aspectos históricos da comunidade Riacho do Meio. Alguns fatos 

aqui descritos são fundamentados em acervos bibliográficos e, em sua maioria, 

pelas próprias histórias orais contadas pelos colaboradores da pesquisa.  

 Como vimos no tópico anterior, no ano de 1889 foi construído um grande 

reservatório hídrico em Pau dos Ferros, que mais tarde ganharia o nome de açude 

“25 de Março”. Com isso, muitas pessoas da cidade e da região eram atraídas para 

a localidade devido ao abastecimento de água, que era de boa qualidade e por ter 

terra fértil para a agricultura, que garantiria o sustento das famílias. 

 

Figura 1:  Imagem aérea do açude 25 de Março (2010). Parte baixa da foto, Riacho do Meio; 
ao fundo, centro de Pau dos Ferros e serrote do Jatobá. 

 
Fonte: Foto feita por Franskin Leite, fotógrafo profissional de Pau dos Ferros. Cedida. 
 

Figura 2:  Imagem da parede do açude 25 de Março com reservatório quase seco (2016). Ao 
fundo, bairro Riacho do Meio. 

 

Fonte: Foto feita pelo professor Gilton Sampaio de Souza (arquivo particular) 

 

 Com a construção do açude “25 de Março” foi se formando em suas margens 

um pequeno povoado que, por ser cortado por um riacho (que sai do açude “25 de 



64 
 

   

  

Março” e deságua no rio Apodi/Mossoró) ganharia o nome de Riacho do Meio. Logo, 

esse povoado foi se desenvolvendo, pois as pessoas encontraram ali um terreno 

propício ao plantio de vazantes, roças, plantação de algodão e a construção de um 

engenho de cana-de-açúcar, gerando atividades que garantiam o sustento das 

famílias. A primeira enchente deste açude foi no dia “25 de março” de 1897, ano de 

sua inauguração, que deu origem ao seu nome. 

 A agricultura sempre foi pano de fundo para o desenvolvimento da 

comunidade, uma vez que quase todos os moradores viviam dessa atividade. Eram 

várias vazantes de hortaliças às margens do “25”, mantidas por suas águas e 

comercializadas na comunidade e na feira-livre de Pau dos Ferros. Também se tinha 

as roças de milho, batata e feijão, que as famílias plantavam e colhiam para o 

próprio sustento. 

 Outra atividade bastante desenvolvida era o das lavadeiras, que, além dos 

afazeres domésticos, tiravam tempo para, às margens do açude, lavarem roupas. 

Algumas lavavam as próprias roupas, outras faziam da atividade um sustento extra 

para a família. Este trabalho, sempre foi feito em grupo, um grande grupo de 

mulheres que cantavam, contavam histórias e anedotas como forma de 

descontração. 

 Naquela época, também fora construído na localidade um engenho de cana-

de-açúcar, puxado a boi, que por tempos atraiu trabalhadores de vários lugares, 

servindo de sustento para as famílias e para o comercio local. Nesse engenho, eram 

desenvolvidas várias atividades, que iam desde a colheita da cana, até o “puxar 

alfenim”. No período de atividade do engenho, enquanto os homens trabalhavam na 

colheita da cana, na moagem, na fervura do caldo até a fabricação da rapadura, as 

mulheres se ocupavam em fazer a alimentação dos trabalhadores e a “puxar 

alfenim” que, segundo relatos, faziam com muita satisfação e descontração, pois, 

apesar de ser um trabalho braçal e cansativo, elas podiam degustar do delicioso 

sabor do alfenim. 

Com o passar do tempo e com o grande espaço para o trabalho, foram 

chegando novos moradores e, com isso, se viram na necessidade de ser construído 

um grupo escolar para se responsabilizar pela educação das crianças do pequeno 

povoado. Então, no ano de 1964, mais especificamente no dia 23 de maio, durante a 

administração do então governador Aluíso Alves, foi construído o Grupo Escolar 
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“João Escolástico” que serviu (e serve até os dias atuais) para a educação e 

profissionalização das crianças e adolescentes da comunidade. Todo o corpo 

docente e administrativo da instituição era composto por moradores da localidade, 

como podemos citar Dona Adelcina (professora), Dona Baía (técnica administrativo), 

Donária (cozinheira) e muitos outros. Por outro lado, segundo relatos de moradores, 

a construção da escola ficou a cargo de uma firma de trabalhadores vindos da 

capital do estado, Natal. 

 Anos depois, já em 1981, em uma conversa de calçada entre o Sr. Zé Lobo e 

Dona Auzenita Rêgo, surgiu a ideia de se construir uma capela, já que a 

comunidade estava crescendo e os moradores tinham grande vínculo religioso. Com 

isso, Seu Zé Lobo e Dona Auzenita saíram à procura de outras pessoas que se 

dispusessem a ajudar na causa. Assim, encontraram a pessoa de Honor Lopes, que 

se dispôs a doar um terreno para que se pudesse construir a capela e Seu Severino 

que se disponibilizou a ser o mestre da obra.  

Com isso, começou uma caravana diária de arrecadação de recursos para a 

construção do templo. Segundo relatos, toda a comunidade se mobilizou e foram os 

próprios moradores, em mutirões, que construíram a capela no ano de 1982, sendo 

inaugurada no dia 13 de junho, em uma grande festa. A escolha pelo padroeiro 

Santo Antônio de Pádua, se deu pelo fato de os pais de Auzenita Rêgo, Zé Lobo e 

Honor Lopes se chamarem Antônio, foi uma forma de homenagear os pais dos 

idealizadores da obra.    

A partir de então, nos meses de Junho, é realizado as festas de Santo 

Antônio na comunidade, com quermesses, festival de prêmios, festival da juventude, 

quadrilhas e muitas outras atividades alusivas ao padroeiro e as festas juninas que 

mobiliza e anima, anualmente, todos os moradores. 

 O Riacho do Meio tornou-se oficialmente bairro da cidade de Pau dos Ferros 

nos anos 90, na administração do prefeito Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo. A 

comunidade sempre foi muito conhecida devido a sua religiosidade, agricultura e 

festas populares, tonando-se assim um bairro tradicional e importante para o resgate 

da cultura e história da cidade de Pau dos Ferros.   

Atualmente, o Riacho do Meio é um bairro da periferia de Pau dos Ferros, 

zona oeste da cidade, que por ter boa parte de sua população de baixa-renda, por 

vezes é estigmatizado e alvo de preconceito. Por outro lado, toda essa trajetória de 
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lutas e conquistas coletivas, que possibilita grandes histórias e narrativas de vida, 

torna a comunidade Riacho do Meio - e seus ex-moradores - grandes fontes de 

conhecimento, campo para muitas pesquisas científicas, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, pois lembrar não é meramente repetir o que já se passou, mas é 

refazer, refletir e compreender o agora a partir do outrora (CHAUÍ, 1979). É, 

sobretudo, o resgatar da memória na tentativa de entender nosso povo, seus 

valores, sua forma de pensar e suas identidades em uma “modernidade líquida”.  

 

3.2.3 Os colaboradores da pesquisa 

 

Como já destacamos anteriormente, a constituição do corpus desta pesquisa 

se deu por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas com dez idosos, 

moradores, ex-moradores e frequentadores da comunidade Riacho do Meio, que 

vivenciaram experiência na comunidade no século passado. Dessa forma, cabe-nos 

reservar, aqui, um espaço para descrever, mesmo que de forma breve, cada um 

desses colaboradores.  

Assim sendo, colaboraram com a pesquisa as senhoras Adelcina Pontes do 

Nascimento (Dona Adelça), Cíça Maria da Conceição (Dona Ciça Preta), Francisca 

de Souza Rêgo (Dona Francisca), Ana Maria da Conceição (Dona Ana verdureira), 

Maria do Socorro Rêgo (Dona Baía), Maria Cristina Basílio (Dona Cristina) e 

Auzenita Rêgo Medeiros (Dona Auzenita), além dos senhores Joel Pereira da Silva 

(Seu Joel) e Milton Bezerra da Silva (Seu Milton) e Severino Rafael dos Santos (Seu 

Severino). 

 Dona Adelcina (80 anos) reside na comunidade Riacho do Meio desde 

criança, sendo uma das primeiras moradoras da localidade. Ainda jovem, conheceu 

Seu Severino, com quem é casada há mais de 50 anos. Dona Adelça, como é 

popularmente conhecida, foi uma das responsáveis na organização da construção 

da capela de Santo Antônio. Durante a infância foi alfabetizada e, assim, tornou-se 

professora da escola pública do Riacho do Meio. Atualmente, Dona Adelça é 

professora aposentada. 
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Figura 3: Fotografia de Aldecina Pontos do Nascimento (Dona Adelça) 

 

Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 
A entrevista com Dona Adelcina foi realizada na sala de estar de sua 

residência, na presença de Seu Severino (esposo) e de sua filha Ana Cristina. 

Muitas foram as histórias contadas, desde os acontecimentos na sua infância, 

conversando como era o Riacho do Meio daquela época, sobre como foi sua 

alfabetização, passando pela sua adolescência e o seu casamento com Severino 

Rafael com quem construí sua família. Dentre tantas experiências de vida, podemos 

destacar a constante presença de histórias sobre sua família, das dificuldades pela 

seca e pela migração, aos tempos de bonanças com os bons invernos e trabalho 

para o sustento da família.  

Já Dona Ciça Preta, de 101 anos, que depois de ter ficado órfã de pais, veio 

para o Riacho do Meio, ainda criança, morar com suas tias. Ainda hoje reside no 

bairro. Mulher negra, nascida no momento em que o país ainda vivia com o ranço da 

escravatura, trabalhou em roças, vazantes, engenhos, casas de família e na 

lavagem de roupa para garantir o sustendo de seus filhos, que os criou sozinha.  
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Figura 4: Fotografia de Cíça Maria da Conceição (Dona Ciça Preta) 

 

              Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

A valorosa conversa com Dona Ciça rendeu grandes histórias, nas quais 

pudemos perceber a indignação de quem viveu em um período de grande 

desamparo de pessoas negras. Nas histórias contadas na sala de sua residência, 

Dona Ciça expõe inúmeras injustiças e preconceitos que teve passar por ser mãe 

solteira, com filhos de pais diferentes e por ser pobre e negra. Mesmo com essas 

intempéries, percebe-se que ela não se ausentou da educação familiar de seus 

filhos e do duro trabalho para sustenta-los. Ficou notória a importância que a 

colaboradora dá ao trabalho das lavandeiras, cozinheiras e vendedoras de verdura 

do bairro Riacho do Meio. 

Outra colaboradora de nossa pesquisa foi Dona Francisca (77 anos) que 

nasceu na localidade em que hoje é o Riacho do Meio, viveu toda sua infância e 

adolescência na comunidade, até se casar, ainda jovem, com Seu Milton Reinaldo 

(colaborador da pesquisa) e ir morar às margens do açude, no sítio Lagoinha, onde 

criou sua família e vive até hoje.  
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Figura 5: Fotografia de Francisca de Souza Rêgo (Dona Francisca) 

 

              Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

Dona Francisca de Milton Reinaldo nos contou, em sua casa, no sítio 

Alagoinha, como era cuidar da família com a água do açude “25 de Março”, já que 

todo o trabalho com o roçado, plantações frutíferas e rebanho de gado era 

sustentado com as águas do açude. As histórias desta colaboradora revelam os 

seus valores familiares e religiosos ao relatar que cuidou dos filhos, deu educação, 

ensinamentos religiosos e ensinou a trabalhar. Dona Francisca ainda nos contou de 

como conheceu Seu Milton, seu marido, e como foi o plano de fuga para casar, já 

que sua mãe não concordava com o matrimônio.  

A colaboradora Dona Ana, mais conhecida como Dona Ana da verdura, de 94 

anos de idade, veio do município de Luís Gomes para a localidade onde hoje é o 

Riacho do Meio, em meados do século XX. Ao chegar à comunidade, enfrentou 

diversas dificuldades, pela falta de emprego e por ter que cuidar sozinha dos seus 

filhos, já que seu marido havia sido preso. Dessa forma, começou a vender verdura 

para garantir o sustento da família e ainda mantinha laços com o marido na cadeia. 

Com o passar do tempo, seu marido foi libertado e juntos foram trabalhar em uma 

plantação de algodão. Depois de algum tempo, em um ano de muita colheita, seu 

marido saiu de casa e nunca mais retornou, deixando-a, novamente, sozinha com 

seus filhos.   
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Figura 6: Fotografia de Ana Maria da Conceição (Dona Ana verdureira) 

 

Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 
 

 
Dona Ana nos recebeu na casa de uma de suas filhas, Ana Maria, onde mora 

atualmente. A entrevista se deu na área de casa. Ao lado da filha, a colaboradora 

recorda das dificuldades que passou devido a prisão do marido, que foi acusado de 

assassinato na cidade de Luís Gomes. Dona Ana verdureira, nos conta que teve que 

trabalhar redobrado para suprir as necessidades dos filhos e ter que sanar a falta do 

marido, que posteriormente a sua liberdade, abandonou a família, indo à capital 

Brasília. Em suas histórias de vida, a colaboradora ainda fala das secas que 

vivenciou, como a seca de 30, em que, junto com a sua família, conseguiu 

sobreviver à base da macambira, único alimento que se tinha para comer.  

Dona Baía (79 anos) nascida no Riacho do Meio, tem sua história familiar 

toda vinculada à comunidade, desde quando este ainda era zona rural, com poucas 

residências. Aposentada como professora da rede pública, atuando como secretária 

geral da escola do bairro. Hoje reside no sítio Lagoinha, zona rural e às margens do 

açude “25 de Março”.  
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Figura 7: Fotografia de Maria do Socorro Rêgo (Dona Baía) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

A entrevista com Dona Baía aconteceu em sua residência, no sítio Alagoinha, 

na presença de seus filhos Gilton Sampaio e Auxiliadora Rêgo. As histórias 

contadas pela colaboradora vão desde suas peripécias quando criança, como os 

banhos de açude, puxar alfenim no engenho de cana-de-açúcar e as travessuras 

com as outras crianças. Dona Baía ainda falou de sua alfabetização, como era as 

escolas de sua época e de como era o trabalho no Riacho do Meio na primeira 

metade do século XX. As histórias de Dona Baía foram contadas como muito humor 

e irreverência, diferentes de outros colaboradores, que se detinham a relatar as 

dificuldades e sofrimentos. Esses olhares diferentes sobre o bairro podem ser 

explicados em função de Dona Baía fazer parte de uma das famílias mais 

tradicionais e influentes do bairro, na época; o que não era a realidade dos outros 

colaboradores. 

Dona Cristina (91 anos) veio do Sítio Iracema, zona rural de Pau dos Ferros, 

para a comunidade Riacho do Meio com seu marido Seu Joel e com suas duas 

filhas, no ano de 1963. Dona Cristina e Seu Joel eram agricultores e vieram para 

comunidade trabalhar como cuidadores das terras de Honor Lopes.  
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Figura 8: Fotografia de Maria Cristina Basílio (Dona Cristina) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

A conversa com Dona Cristina se deu ao lado de seu marido Joel Pereira, 

também colaborador da pesquisa, na área de sua casa. Nas histórias contadas por 

ela, percebeu-se a recorrência de experiências com diversos trabalhos, desde os 

trabalhos na agricultura, como a plantação de tomates que cultivava no quintal de 

casa, até o árduo trabalho nas frentes de emergência, em que trabalhava 

apanhando pedra para a construção das paredes dos açudes construídos pelo o 

programa do governo. A colaboradora ainda contou da experiência de morar distante 

da cidade, relatando como fazia para ir da zona rural à cidade para vender os 

tomates, venda que ajudava na compra de alimentos para a família. 

A colaboradora Auzenita Rêgo (76 anos) é a única colaboradora que nunca 

morou na comunidade Riacho do Meio, no entanto, foi precursora, ao lado de Seu 

Zé Lobo, na ideia de construção da Capela de Santo Antônio, construída na 

comunidade. Auzenita Rêgo nasceu no sítio Recanto, zona rural de Pau dos Ferros, 

propriedade do seu pai, e, ao completar 15 anos, foi morar na cidade do Natal com 

seu irmão, onde cursou o ensino médio, técnico e superior. Ao retornar a Pau dos 

Ferros, trabalhou como professora e diretora na Escola Estadual “4 de Setembro”, 

foi fundadora da Escola Municipal Severino Bezerra e teve grande influência para a 

expansão do ensino público na cidade. 
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Figura 9: Fotografia de Auzenita Rêgo Medeiros (Dona Auzenita) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

Ouvimos Auzenita Rêgo em sua residência de Pau dos Ferros, já que a 

colaboradora mora, atualmente, em sua residência de Natal. Na conversa, realizada 

na cozinha, esteve presente o afilhado da colaboradora e orientador desta pesquisa, 

o prof. Gilton Sampaio. Vimos, nas histórias contadas, que Dona Auzenita foi uma 

criança que teve oportunidade de estudo, já que, ainda nova, foi morar com o irmão 

na cidade do Natal, onde estudou o ensino médio, o ensino técnico e o ensino 

superior. Ao retornar a Pau dos Ferros, casou-se com Olívio de Souza Medeiros e 

passou a trabalhar como professora e diretora. A colaboradora ainda relatou como 

se deu a ideia de construir a capela de Santo Antônio no bairro Riacho do Meio, já 

que ela era uma das organizadoras. 

Outro colaborador foi Seu Joel, de 81 anos, agricultor aposentado, paraibano, 

que veio para Pau dos Ferros, especificamente para o Riacho do Meio, ainda jovem, 

trabalhar nas Frentes de Emergência (trabalho coletivo propiciado pelo governo em 

épocas de estiagens). Casou com Maria Cristina Basílio, fixou residência no bairro, 

construiu família e vive na comunidade até os dias de hoje.  
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Figura 10: Fotografia de Joel Pereira da Silva (Seu Joel) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

Como já falamos anteriormente, a entrevista com Seu Joel se deu junto com 

sua esposa, Dona Cristina, na área de sua casa, no bairro Riacho do Meio. Seu Joel 

nos contou sobre sua vinda à comunidade, vindo da cidade de Uiraúna/PB, que se 

deu devido ao trabalho nas frentes de emergência, em que trabalhava na construção 

de açudes na região. O colaborador ainda relatou as experiências que teve nesse 

árduo trabalho, das dificuldades com a seca e a pouca remuneração que não dava 

para sustentar a sua família. Seu Joel nos contou, também, de como conheceu 

Dona Cristina e de quando se casaram e tiveram que ir morar no Sítio Iracema, 

como cuidador das terras, onde tiveram suas filhas. 

Seu Milton (75 anos), natural do município de Portalegre/RN, aposentado 

como agricultor, veio para o sítio Alagoinha ainda adolescente morar com seu avô, 

depois do falecimento de sua mãe. Neste sítio, às margens do açude “25 de Março”, 

trabalhou em vazantes e criação de animais, tirando do trabalho todo o sustento da 

família. Quando adolescente, arquitetou um plano, junto com outros amigos, para 

fugir com Francisca de Souza Rêgo (Dona Francisca, colaboradora desta pesquisa). 

Com o plano colocado em prática, Dona Francisca e Seu Milton se casaram, tiveram 

filhos e vivem até hoje no sítio Alagoinha. 
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Figura 11: Fotografia de Milton Bezerra da Silva (Seu Milton) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

 Nas falas de Seu Milton foi recorrente o relato de como ele planejou 

fugir com Dona Francisca. Relata ele que contou o seu intento para alguns amigos e 

estes o ajudaram a conseguir uma carro e um lugar para o casal morar, mesmo que 

temporariamente. Além de contar detalhes desse plano, Seu Milton ainda relatou 

sobre como, depois de casado, se desdobrou para cuidar da família. Ele nos contou 

do trabalho nas vazantes e de sua dependência das águas do açude “25 de Março”, 

que, segundo Seu Milton, ajudou a criar todos os seus filhos. 

Outro de nossos colaboradores foi Seu Severino (93 anos) que veio da cidade 

de São Bento, interior da Paraíba, para a comunidade Riacho do Meio em meados 

do século passado. Ao chegar à comunidade trabalhou como carpinteiro e pedreiro, 

profissão que aprendeu com o pai. Ainda jovem conheceu Dona Adelcina, com 

quem casou e formou família. Seu Severino foi um dos mestres de obras da capela 

de Santo Antônio, fazendo a maior parte do trabalho de forma voluntária.  Seu 

Severino e sua família residem até hoje na comunidade Riacho do Meio. 
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Figura 12: Fotografia de Severino Rafael dos Santos (Seu Severino) 

 

         Fonte: Foto cedida pela família (arquivo particular) 

 

A conversa com seu Severino se deu na sala de sua casa, ao lado de sua 

esposa Dona Adelcina, também colaboradora desta pesquisa. Nos relatos feitos pelo 

colaborador, foram recorrentes as histórias sobre o trabalho na roça, nas frentes de 

emergência e na carpintaria, profissão que aprendeu com o seu pai. Além disso, Seu 

Severino narra as dificuldades que tinha que enfrentar para conseguir emprego, o 

que fez ele e sua família saírem como retirantes para as cidades do interior da 

Paraíba, nas quais trabalhou como cuidador de fazendas e roçados. Nas falas do 

colaborador, percebe-se ainda o valor de sua família, já que ele deixa bem claro, em 

vários momentos, que tudo que enfrentou foi para que não faltasse nada para os 

filhos e esposa.    

Tendo apresentado, mesmo que de forma breve, um pouco da trajetória de 

vida dos colaboradores desta pesquisa, passemos, agora, para as discussões sobre 

memória e lembranças de velhos. 
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3.2.4 Memórias e lembranças de velhos  

 

“O que é ser velho? Pergunta você. E eu 

respondo: em nossa sociedade, ser velho é 

lutar para continuar sendo homem.” 

(Marilena Chauí) 

 

Para suscitar uma discussão acerca do que é memória (seu aparato teórico-

metodológico) e o motivo pelo qual a tratamos, aqui, como “lembranças de velhos”, 

julgamos necessário apresentar, inicialmente, uma definição sobre o que 

consideramos serem memórias de idosos e o porquê de trabalharmos com 

processos argumentativos nessa perspectiva. 

Para tanto, recorremos, primeiramente, aos dicionários de língua portuguesa 

e podemos perceber algumas definições que não corroboram com a tese que aqui 

defendemos, desde aqueles que dizem que idosos são (apenas) pessoas que 

existem há muito tempo, até aqueles que dizem que o idoso é a pessoa que está em 

desuso e que se opõe ao jovem. É justamente esse um dos motivos que nos levou à 

trabalhar com histórias orais de pessoas que viveram no século passado, mais 

especificamente nas décadas de 50, 60 e 70, pois acreditamos que essas histórias, 

em alguns momentos autobiográficas, em outros, histórias coletivas, não estão em 

desusos, muito menos, se opõe à juventude. Essas histórias orais nos fazem ir ao 

passado para entender o presente e construir o futuro.  Isto é, rememorar não se 

limita a uma simples tarefa de recordar (que já não é fácil), nem apenas a repetição. 

Lembrar é refazer-se, é uma reflexão do hoje a partir do outrora, é a compreensão 

do que é atual com base nas origens. 

O que nos faz entender que trabalhamos com memórias de idosos – além da 

idade, já que para o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) é considerado idoso aquele 

ou aquela que tem idade igual ou superior a setenta anos, e todos os colaboradores 

desta pesquisa têm idade superior a esse número – são os relatos de inúmeras 

experiências vividas, das quais eles são detentores e guardiões, testemunhas orais 

que investiga, pesquisa e confronta fatos e ficções passadas, que ligam um início a 

um fim na busca do que foram e são, pois jamais saberemos quem somos se não 

formos ante as determinações atuais. 
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Dessa forma, consideramos que na construção discursiva dessas histórias 

orais, os idosos revelam, dentre muitas outras coisas, valores e símbolos que 

significaram/significam muito sobre suas vidas, são histórias elaboradas, ilustradas 

por meio de músicas, sofrimentos, ditos populares e muitas outras histórias reais ou 

não. Esses recursos surgem, mesmo inconscientemente, para formular suas 

memórias e construir uma narrativa envolvente, sempre na tentativa de encantar, 

emocionar, ganhar atenção (e por que não dizer convencer?) de quem os escutam. 

Portanto, tomando o já dito como referência e por acreditarmos que a 

argumentação é inerente a linguagem humana, em suas mais variadas 

especificidades e contextos de produção, inclusive em histórias orais, é que nós 

pretendemos analisar processos argumentativos (categorias já mencionadas nos 

capítulos anteriores) em memórias, mais especificamente em lembranças de velhos, 

moradores da comunidade Riacho do Meio/Pau dos Ferros/RN. 

O termo Lembranças de Velhos pode repugnar algumas pessoas, se 

entendido de forma pejorativa ou como se víssemos o idoso como uma coisa velha a 

que não se tem mais utilidade. O que pretendemos aqui, ao utilizamos, 

conscientemente, esse termo desde o título desta dissertação, é dá voz aos 

silenciados, alarmar a sociedade que o envelhecimento não é sinônimo de 

inutilidade, que de tanto soar aos ouvidos de quem envelhece, torna-se parte de 

seus discursos. Foram incontáveis as vezes, no âmbito desta pesquisa, que ouvimos 

dos informantes frases do tipo “Ah... sou velha, não sirvo mais pra nada, muito 

menos para lembrar” ou “Eu sou muito velho, não tenho mais a mente boa”. O que 

aqui pretendemos fazer é uma espécie de analogia para repudiar a forma como os 

discursos do opressor, de tanto soar aos ouvidos do oprimido, torna-se parte 

constituinte deste último.  

Então, para nós, as Lembranças de Velhos não se tratam apenas da 

repetição de histórias de alguém que viveu muito ou relatos que já se passaram e 

que não se tem mais valia. Pelo contrário, os velhos trazem em suas lembranças, 

discursos, vozes e valores que revelam muito sobre nós mesmos, constituindo uma 

identidade coletiva, mutável ao longo dos anos, mas nunca isolada do passado que 

as alicerçam. Pois, ao se deterem a tarefa de lembrar, eles desempenham uma 

função da qual estão maduros, “a religiosa função de tranquilizar as águas revoltas 

do presente alargando suas margens” (CHAUI in BOSI, 1994, p. 22), assim, sendo 
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fundamentais para o entendimento dos grupos sociais-humanos. Eles não viveram, 

eles vivem! 

Nos delimitamos, até aqui, a explicar o porquê de se trabalhar processos 

argumentativos em memórias de idosos e, porque as chamamos de lembranças de 

velhos. Mas, talvez, nos perguntemos de que forma essas lembranças de velhos 

contribuem para o entendimento do que somos? Qual a função da memória na 

construção de uma identidade coletiva? São questões como essas que embasam 

nossa discussão no próximo tópico. 

 

 

(a) Lembrança/Memória – o que é?   

 

 Atualmente, existem várias teorias e pesquisas que se propõem aos estudos 

acerca da memória, desde aquelas desenvolvidas na área da saúde, que tentam 

explicar neurologicamente o funcionamento das lembranças e das doenças 

relacionadas a elas, até as pesquisas desenvolvidas nas ciências sociais humanas, 

que tentam explicar o homem e a sociedade, o que são e o que serão com base no 

que foram, isto é, em que as memórias contribuem para o entendimento das 

mudanças e os modos de vida dos grupos sociais humanos. Percebe-se, assim, que 

são inúmeras as perspectivas de se abordar este tema. 

 Para início de conversa, recorremos à mitologia para traçarmos o caminho 

pelo qual seguiremos. Pois, segundo Brandão (2008), a origem da palavra memória 

vem da mitologia greco-romana, que servia para identificar a deusa Mnemósine, cujo 

significado é lembrança ou memória. Mnemósine era filha do céu e da terra, irmão 

de Cronos, deus do tempo, e mãe das Musas, que junto com elas regiam todas as 

formas de expressões do universo, como o pensamento, a poesia, as narrativas e 

entre tantas outras. 

 Com isso, percebemos uma articulação entre a memória, o tempo e a 

narrativa como forma de expressão do pensamento, uma importante junção que 

amplia as discussões acerca do tema. Vemos que desde a mitologia, passando por 

importantes filósofos como Platão e Aristóteles até os dias atuais, o tema memória 

tem sido objeto de reflexão e estudos de várias ciências, mas nos cabe aqui 
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destacar e delimitar nossa perspectiva, que é a das ciências sociais, 

especificamente nas áreas da filosofia, sociologia e linguística. 

 Para a filosofia, a memória é o que nos constitui enquanto seres humanos, 

pois, segundo o filósofo italiano Bobbio (1997, apud BRANDÃO, 2008, p.12), “somos 

aquilo que pensamos, amamos, realizamos. Somos aquilo que lembramos”, isto é, 

sem as emoções, reflexões e experiências de vida não teríamos a capacidade de 

rememorar. Nada seríamos se não fosse a tarefa de recordar, pois nossas 

lembranças constitui nossas reflexões de homem, de mundo e de sociedade. 

 Se a memória é algo constitutivo do ser humano e dos grupos sociais, a 

sociedade e seus avanços são, também, responsáveis pela mutação de nossas 

lembranças e, consecutivamente, de nossas identidades, pois no período em que a 

globalização torna a comunicação instantânea, permitindo a interação com vários 

povos e culturas em todas as partes do mundo, pode nos levar ao que Bauman 

(2001) chama de crise de identidade, uma vez que a fragmentação de nossas 

referências nos dá a impressão de despertencimento, uma busca desesperada por 

uma identidade, seja ela individual ou coletiva. 

 Através da memória, das lembranças nas histórias narradas, podemos – 

utilizando a linguagem – refletir, compreender e ressignificar trajetórias de vida 

(BRANDÃO, 2008), o que faz compreender discursivamente a nós e aos outros, 

quer sejam pelas memórias individuais, quer sejam coletivas ou ambas articuladas, 

essas narrativas dizem muito sobre nós e nos possibilitam fortalecer nossa 

identidade e o nosso lugar na sociedade. 

 Marilena Chauí (2000), afirma que a memória é uma evocação ao passado, 

ao que recorremos para registrar e salvar fatos e acontecimentos do esquecimento. 

É conservar na mente experiências que se foi e não retornará mais, registrando-as 

no presente para que permaneçam em nossa lembrança. Corroborando com isso, 

Halbwachs (1968) diz que a memória de um indivíduo depende de suas relações 

sociais com outros indivíduos e os grupos sociais dos quais convivemos. Assim, por 

mais que lembremos de algo que só nós mesmos passamos, nossos familiares, 

amigos ou quaisquer outros, são quem vão provocar o despertar de nossa memória. 

Então, se se lembramos, é porque os outros, as situações, o presente, nos fazem 

lembrar. A memória, segundo o autor, é uma imagem construída pelos materiais que 

nos são disponíveis no hoje e elas (as lembranças) nunca serão as mesmas, pois ao 
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lembrarmos, não somos os mesmos, não temos as mesmas ideias, valores e nem a 

mesma realidade de quando elas aconteceram. 

 Chauí (2000) diz que, por tempos, a memória era ferramenta importante para 

o aprendizado, já que os mestres da retórica elaboravam técnicas de memorização, 

as chamadas memórias artificiais, para constituir a “Arte da memória”, sendo parte 

central do ensino e aprendizado da oratória que, logo mais tarde, tornou-se técnica 

de ensino aprendizado de outras disciplinas. Para a filósofa, além de nossa memória 

natural, os humanos são capazes de desenvolver outra memória que ajuda na 

elaboração da memória espontânea. Esta é a memória artificial, que se apresenta 

como imagem, ilustrações, palavras e lugares que nos auxiliam em recordar os 

acontecimentos, a memória natural. Assim, reforçamos mais uma vez, que a 

memória não é um amontoado de lembranças arbitrárias, mas uma estrutura sólida 

que se estabelece (consciente e/ou inconscientemente) com intuito de informar, 

alerta, cativar, seduzir, aconselhar e, por que não dizer, convencer o outro. Por isso 

(e por outros motivos já citados), o interesse na investigação que propomos aqui, 

nesta dissertação. 

 A filósofa brasileira destaca ainda a desvalorização com as memórias, pelo 

apagamento das imagens, a demolição de espaços, lugares, cidades e, também, 

pelo descaso com os idosos, vistos, muitas vezes, como inúteis na sociedade. 

Referente a isso, Ecléa Bosi (1994), na obra Memória e sociedade: lembranças de 

velhos, destaca que as memórias dos mais velhos é peça-chave na mediação de 

nossa geração e os fatos do passado, sendo essas lembranças fundamentais para o 

entendimento de nossa cultura (valores, posturas, crenças). 

 Bosi (2003), em mais uma de suas obras, embasada nos estudos de Bergson, 

diz que a memória seria o lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas, que as 

lembranças estão lado-a-lado com as percepções atuais, como podemos ver:  

 
 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando com as percepções imediatas, como também empurra, 
“descola” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. 
(BOSI, 2003, p. 36. Grifos da autora) 

 

Sendo assim, entende-se que, a memória não só nos remete ao passado 

para entendermos o presente, mas que, também, nos faz compreendê-los para 
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construir projetos futuros. A memória se apresenta como força subjetiva, profunda, 

ativa, penetrante, oculta e invasora que nos constitui e modifica a forma que vemos 

no mundo. 

 Bosi (1994) diz que lembrar é reviver, refletir, refazer, não no que diz respeito 

à mera repetição dos fatos, mas reviver o que se passou, acrescentando 

intensidade, emoções, novas experiências, refletir sobre o que são e o que serão (e 

seus grupos sociais), refazer-se, apresentando seus valores e crenças. “Uma 

lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito” (BOSI, 1994), 

sem o trabalho do reviver, refletir e refazer ela seria meramente uma imagem fugidia.  

Assim, ao trazermos as lembranças de velhos para este estudo, estamos 

promovendo a valorização da memória dos idosos informantes, proporcionando o 

intermédio da cultura no que se refere aos valores, posturas, crenças, o que nos faz 

compreender a eles, aos grupos sociais e a nós mesmos. 

 

3.3 CONSTITUIÇÃO E SELEÇÃO DO CORPUS 

 

 Em consonância com os aspectos metodológicos adotados no decorrer desta 

pesquisa, acreditamos que se faz necessário apresentar e descrever o processo de 

constituição e seleção do objeto base dessa investigação. Para tanto, recorremos a 

Bauer e Aarts (2002), afirmando que quando se pretende elaborar um plano de 

investigação, é necessário que se esclareça, dentre outros procedimentos 

metodológicos, a forma como se constituiu e o modo de seleção do corpus que será 

analisado, seja ele (o corpus) estabelecido dentro dos mais variados materiais 

(textos, imagens, sons, vídeos, dentre outros). Como já realizamos uma discussão 

acerca do universo desta pesquisa, se faz necessário apresentarmos uma discussão 

acerca do corpus de nossa investigação, como o constituímos e quais os 

procedimentos de seleção dos excertos analisados. 

O corpus se constituiu de histórias orais de idosos, moradores, ex-moradores 

e frequentadores da comunidade Riacho do Meio/Pau dos Ferros, a saber, dez 

discursos de alguns dos primeiros moradores da comunidade, que residem até os 

dias atuais. A escolha por esta quantidade de informantes se deu, pelo fato, de 

considerarmos que eles são os primeiros moradores da localidade e/ou fizeram 

parte das primeiras famílias que residiram, além dos frequentadores que, junto aos 
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primeiros, fizeram parte de uma época de lutas, trabalhos e conquistas da 

comunidade, que com isso, despertou o interesse deste trabalho, a fim de entender 

os processos argumentativos presentes em memórias que constitui o Riacho do 

Meio. 

Todos os colaboradores da pesquisa têm idade superior a setenta (sessenta) 

anos, que de acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) é considerado uma 

pessoa idosa. Assim sendo, o intuito ao coletar esses dados, foi o de analisar a luz 

da Nova Retórica, as histórias orais contadas por idosos da comunidade Riacho do 

Meio, município de Pau dos Ferros, que como já discutido anteriormente, chamamos 

por Lembranças de Velhos. 

Com todo material em mãos, nos deparamos com algumas alternativas para 

execução das análises: (i) analisar todas as dez histórias de vida constituídas; (ii) 

estudar apenas algumas categorias analíticas da Nova Retórica, mesmo que 

algumas não estejam representadas em todas os discursos; ou (iii) analisar uma 

amostra representativa do texto. Logo de início, descartamos a primeira opção, 

tendo em vista, que para tanto, demandaria bastante tempo e não conseguiríamos 

realizá-la dentro do período estabelecido pelo programa de mestrado ao qual somos 

vinculados. A segunda opção além de não dá conta dos objetivos, não daria para 

construir uma compreensão do todo do universo de pesquisa. Dessa forma, optamos 

pela terceira opção, a de selecionar uma amostra representativa das histórias orais, 

tendo em vista o tempo estabelecido pelo mestrado e por estar em consonância com 

os objetivos desta pesquisa, o que nos permitirá uma melhor compreensão. 

Conforme apresenta Bauer e Aarts (2002), existem dois tipos de amostragem, 

a saber: a amostra probabilística, na qual partes de um todo podem ser 

selecionadas e outra não probabilística, na qual as partes da amostra são 

selecionadas de acordo com os objetivos da pesquisa ou escolha do pesquisador. 

Sendo assim, tendo em vista, que pretendemos analisar argumentativamente os 

valores e suas hierarquias, recursos de presença e ligações simbólicas em 

lembranças de velhos, optamos pela amostra não probabilística, cabendo a nós 

definir os critérios para a seleção. 

As histórias foram colhidas por meio de diálogos entre pesquisador e 

pesquisado, registrados por meio de áudio e vídeo e, em seguida, transcritas para 

que pudessem ser analisadas. A coleta de informações se dará em entrevistas 
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semiestruturadas, de acordo com Loizos (2002), gravadas em áudio/visual e 

transcritas de acordo com a linguagem coloquial, utilizadas em diálogos informais, 

como se deu nas entrevistas. 

 

3.3.1 As entrevistas 

 

 Desde o início do ano de 2016, especificamente a partir do dia 05 de janeiro, 

iniciamos o processo de constituição do corpus desta pesquisa, que se estendeu até 

Junho do ano corrente.  Ao todo, foram seis meses de visitas, conversas com 

informantes e seus familiares, até chegarmos as gravações das entrevistas. Muitas 

das vezes foram necessárias algumas visitas prévias para explicar sobre as 

pretensões da pesquisa e iniciarmos uma conversa, para nos familiarizarmos com os 

idosos, criando laços de amizade e parentesco até que se sentissem seguros quanto 

à veracidade da pesquisa. Outras vezes, foi necessário remarcar as gravações, pois 

muitos foram os que adoeceram e, compreensivelmente, decidíamos adiar, por 

considerarmos que poderia comprometer as gravações e, sobretudo, a saúde dos 

informantes. 

 Passados esses contratempos (tanto nossos, quanto dos informantes), as 

entrevistas eram realizadas nas residências dos próprios idosos, nos quartos, salas 

de estar, alpendres, calçadas, onde eles se sentissem mais à vontade e as histórias 

de vida pudessem fluir naturalmente. Por um lado, o conforto e a segurança deles 

estarem em território conhecido (suas casas), sentindo-se seguros para conversar, 

nos deixavam confiantes de que não teríamos problemas com a fluidez das 

narrativas e nem com a captação do audiovisual, por outro lado, notamos logo nas 

primeiras entrevistas que o barulho do som de carros automotivos (anúncios de 

propagandas, notas de falecimento) que passavam na rua e, até mesmo, familiares, 

eram outros obstáculos que precisaríamos manobrar para que pudéssemos obter os 

melhores resultados possíveis. Por isso, algumas vezes foi preciso pausar as 

gravações e em outras, como não queríamos quebrar o raciocínio do idoso, 

infelizmente, alguns trechos ficaram inaudíveis, como podemos notar nas 

transcrições.  

 As entrevistas não eram fundadas com perguntas já elaboras previamente, 

apenas seguíamos um roteiro de possíveis assuntos que poderiam surgir, assim, 
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muitas das perguntas apareciam no momento das conversas. Desse modo, de 

acordo com Loizos (2002), a constituição dos dados se deu por meio de entrevistas 

semiestruturadas, pois não se tratava de um questionário fixo e já elaborado. O 

tempo de gravação variava conforme a história contada pelo idoso, não existindo um 

tempo estabelecido, deixávamos a vontade em dizer tudo o que queria e sentia. Por 

isso, tivemos gravações/conversas que duraram de 27 minutos a 2 horas e 30 

minutos. 

 Foram inúmeras histórias, confissões, desabafos que em alguns momentos 

nos deixavam emocionados, o que não pretendíamos, mas o ser humano, algumas 

vezes, se sobrepôs ao pesquisador. Histórias de sofrimentos, lutas e desesperança 

que não nos faz apenas de observador/ouvinte, mas de coadjuvante. Pelo menos, 

naqueles poucos minutos, dividiríamos os mesmos sentimentos: revolta, medo, mas, 

sobretudo, a sensação de ter passado por tudo aquilo e que, mesmo frágeis, eles 

continuam lutando. 

 Não pretendemos, em hipótese alguma, confrontar com documentos ou 

histórias oficiais os fatos narrados pelos idosos. Não nos cabe, aqui, querer saber da 

veracidade das histórias, dos relatos, dos acontecimentos, pois seus possíveis erros 

e lapsos são mais aceitáveis do que as omissões da própria história oficial. O 

interesse, aqui, foi em saber do que foi lembrado e o que foi escolhido para construir 

uma história de vida, a partir de memórias dos idosos, constituindo a memória do 

Riacho do Meio. Recolhemos evocações livres de qualquer refutação, o que aqui 

chamamos de lembrança de velhos. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO CORPUS 

 

Considerando toda a discussão acerca da natureza desta investigação, a 

caracterização da pesquisa, o universo de estudo e os procedimentos de 

constituição e seleção do corpus, bem como, os objetivos definidos nas 

considerações iniciais desta dissertação, apresentaremos, agora, uma descrição dos 

procedimentos utilizados para a realização da análise interpretativa dos dados 

colhidos. 

O foco de da pesquisa é investigar como se dão processos argumentativos 

em histórias orais contadas por moradores, ex-moradores e frequentadores do 
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Riacho do Meio, constituindo assim a memória coletiva da comunidade. Desse 

modo, considerando as especificidades de ordem composicional e de conteúdo do 

corpus coletado, definimos as categorias de análises a partir da recorrência de 

categorias nas histórias orais contadas pelos informantes, a saber, os recursos de 

presença, os lugares da argumentação, os valores e suas hierarquias e as técnicas 

de ligação simbólica presentes nessas lembranças. 

Desse modo, cada objetivo dessa pesquisa, corresponde a categorias de 

análise da Nova Retórica, que nos possibilita compreender a construção desses 

processos argumentativos nas lembranças dos informantes, consequentemente, 

memórias que constitui a comunidade Riacho do Meio. Os objetivos são: (i) 

interpretar os recursos de presença que ilustram a/as tese/s usadas pelos 

moradores, ex-moradores e frequentadores do “Riacho do Meio” para ilustrarem 

suas teses; (ii) identificar e interpretar os lugares da argumentação utilizados para 

(re)hierarquizar valores nas histórias de vida dos moradores e ex-moradores da 

comunidade; e (iii) Interpretar os sentidos do Riacho do Meio que emergem dessas 

memórias, constituindo argumentativamente a história e a identidade da 

comunidade. Para uma melhor compreensão, apresentaremos o caminho percorrido 

para se chegar aos resultados. 

 

(i) As técnicas argumentativas – procuramos identificar a quais 

argumentos os idosos recorrem para sustentar suas teses; 

(ii) Os recursos de presença – nesta categoria procuramos interpretar os 

recursos de presença que os informantes utilizaram para ilustrar suas 

teses; 

(iii) Os lugares da argumentação e a hierarquização dos valores – este 

objetivo nos possibilitou identificar a quais lugares os oradores 

recorrem, para apresentarem os argumentos, e de que forma eles 

hierarquizam seus valores. 

 

Com isso, considerando os diversos efeitos de sentidos que podem ser 

extraídos dos discursos dos idosos, informantes desta pesquisa, que dariam uma 

grandiosa análise, que logo demandaria um longo período para sua realização, o 

que não foi possível no tempo desta pesquisa de mestrado. Assim, como já 
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mencionamos anteriormente, fizemos uma seleção de amostra não probabilística, 

isto é, selecionamos fragmentos de dez discursos de idosos (2/3 dos informantes), 

para apresentar uma amostragem dos resultados. 

 Nas análises, passamos a utilizar o termo orador para identificar os idosos 

informantes desta pesquisa, uma vez que é um termo usado pela Nova Retórica 

para identificar aquele/aquela que formula e/ou defende uma tese. Vale-se ressaltar, 

ainda, que as análises se estabelecem por uma abordagem essencialmente 

qualitativa, uma vez que daremos ênfase ao conteúdo do corpus coletado. 

 Portanto, como já definimos e delimitamos os procedimentos de análise, 

partiremos, agora, às análises dos dados coletados nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO IV – PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM 
LEMBRANÇAS DE VELHOS 

  

“Saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao 

universo do outro. É também, obter aquilo que queremos, mas 

de modo cooperativo e constitutivo, traduzindo nossa verdade 

dentro da verdade do outro.” 

 

(Antônio Soares Abreu) 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos as discussões referentes à teoria e 

metodologia aplicadas a esta pesquisa, enfatizando aspectos teóricos pertinentes a 

este trabalho, bem como os processos metodológicos que nos norteiam. Para 

apresentarmos uma breve aplicabilidade das discussões anteriores, daremos 

andamento as análises, relacionando as categorias da Nova Retórica, apresentadas 

no capítulo teórico, ao corpus, que é constituído por fragmentos de transcrições das 

histórias orais que constituem as memórias da comunidade Riacho do Meio. Os 

excertos utilizados fazem parte dos discursos de moradores, ex-moradores e uma 

frequentadora da comunidade, que narraram a vivência e acontecimentos na 

comunidade em meados do século XX, período em que a comunidade ainda era um 

pequeno povoado, onde o trabalho agrícola e doméstico eram as principais 

atividades. 

Como bem salientamos, as análises partem do princípio de que todo 

discurso é argumentativo, isto é, toda forma de linguagem tem sempre o intuito de 

persuadir outras pessoas. Por isso, nos propomos a investigar como se dão as teses 

em processos argumentativos em discursos que constituem o a comunidade Riacho 

do Meio, conforme destacamos nos objetivo geral. Considerando a amplitude do 

campo dos estudos argumentativos na Nova Retórica, definimos somente algumas 

categorias argumentativas, que são as teses, os recursos de presença, os lugares 

da argumentação, as hierarquia de valores e as técnicas argumentativas. 

Inicialmente, as análises se darão por identificar as teses sobre família, 

pobreza, trabalho e as frentes de emergência, açude “25 de março”, seca, religião e 

educação que aparecem nos discursos dos idosos, para, em seguida, identificarmos 

as técnicas argumentativas que sustentam a tese, para depois interpretarmos os 
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recursos de presença que eles utilizam para ilustrar essas teses. Na sequência, 

analisamos os lugares da argumentação, dos quais os oradores partem para 

hierarquizar seus valores, portanto, apresentamos também, os valores e suas 

hierarquias entrelaçados nas memórias. Por fim, apresentamos uma sínteses das 

análises, demonstrando as correlações e os distanciamentos existente entre os 

discursos que constituem a comunidade Riacho do Meio. 

Contudo, salientamos que as análises não são autossuficientes e que não 

esgotam as possibilidades de sentidos, uma vez que o intuito é de identificar e 

interpretar algumas categorias argumentativas visíveis aos olhos, o que não passam 

de hipóteses, que por vezes podem ser falhas. Portanto, as análises aqui 

apresentadas se propõem explorar os objetivos desta pesquisa, mas, em nenhum 

momento, abarcá-las em sua plenitude, já que, segundo a própria Nova Retórica, o 

que apresentaremos não passa de uma das inúmeras formas de se conceber a 

estrutura de uma argumentação. 

 

4.1 PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM DISCURSOS QUE CONSTITUEM A 

COMUNIDADE RIACHO DO MEIO 

 

Como vimos no capítulo II, capítulo teórico dessa dissertação, a presença é 

um recurso importante da argumentação usado para dá visibilidade às teses 

defendidas, isto é, o orador apresenta ilustrações, que torna os fatos presentes, às 

suas teses, para que o auditório se sensibilize com o que está sendo apresentado e, 

assim, dê-lhe atenção, possibilitando ao o orador continuar a proferir o seu discurso 

e ter maior adesão dos interlocutores. A tese, por sua vez, é a ideia central de um 

conteúdo, é a parte elaborada pelos processos argumentativos, revestido de 

sentidos para que o auditório possa concordar. Em suma, a tese é uma ideia 

defendida pelo orador sobre determinado assunto/tema.  

Desse modo e em consonância com o primeiro objetivo, apresentaremos, 

neste tópico, as teses que os idosos defendem sobre determinados assuntos e quais 

os recursos de presença utilizados para ilustrar essas teses. Para tanto, dividimos o 

tópico em oito subtópicos correspondentes as teses sobre família, pobreza, açude 

“25 de Março”, seca, Trabalho e as frentes de emergência, religião e a capela de 
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Santo Antônio e educação e o grupo escolar, que foram as teses mais recorrentes 

nas histórias contadas pelos colaboradores desta pesquisa. 

Vejamos a seguir, a análise e interpretação dessas teses e presenças 

encontradas em lembranças de velhos que constituem a memória da comunidade 

Riacho do Meio. Ressaltamos, ainda, que a identificação e divulgação dos nomes 

dos colaboradores desta pesquisa se dão por meio de consentimento por parte do 

informante e de seus familiares, lido e assinado, de acordo com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado em anexo. Por outro lado, 

os nomes de terceiros, citados pelos informantes que, de alguma forma, fere ou 

expõe a imagem do citado, será retirado e codificado, preservando a integridade de 

todos os envolvidos nesta pesquisa. 

 

4.1.1 A família  

 

“Eu nunca fui casada, não. Eu não vou 

mentir” 

(Ciça Preta) 

 
Para início das análises, apresentamos um excerto da história de 

vida/discurso de Ana Maria da Conceição, mais conhecida como Dona Ana da 

verdura, de 94 anos de idade, que veio do município de Luís Gomes para a 

localidade onde hoje é o Riacho do Meio, em meados do século XX.  

Ao falar sobre a sua família, Dona Ana da verdura apresenta a seguinte 

argumentação: 

 
Excerto 01 

 

Quando meu marido foi embora, fiquei trabalhando do mesmo jeito. 
Criei os filhos todinhos. Tá aí ela sabe (aponta para uma de suas 
filhas). A gente sentiu dificuldade, porque é muito diferente o dono da 
casa tá em casa trabalhando e adquirindo pra dentro de casa, mas 
eu continuei trabalhando do mesmo jeito. Essa menina era pequena. 
Ela num se lembra. Ela num conhece nem o pai. (D. Ana – 94 anos) 

 

A tese apresentada por Dona Ana não aparece de forma explicita, mas 

diluída ao longo de sua fala. Ao se referir sobre a destituição do marido de sua 
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família, Dona Ana defende a tese de que a mulher, mesmo com a falta do marido, 

deve continuar trabalhando e sustentando a família. Percebemos que mesmo 

colocando o marido como o principal responsável pelo sustento da família, quando 

se refere a ele como “o dono da casa”, a oradora revela que, com a ausência do 

esposo, a esposa deve ser forte e persistente, e que deve continuar trabalhando e 

cuidando dos seus filhos, o que considera ser a sua família, independente da 

presença do marido. Utilizando-se de argumentos baseados na estrutura do real, do 

argumento por superação, ela se apresenta como uma mulher que, mesmo 

enfrentando limitações extremas, na família, consegue romper essas barreiras e 

criar seus filhos. 

Na apresentação de sua tese, Dona Ana assinala que sua filha sabe das 

dificuldades que a mãe passou para cuidar da família e que sua filha, de tão nova 

que era não conhece o pai. Assim, entendemos que a oradora utiliza a filha como 

um recurso de presença quando traz, em seu discurso, a imagem de uma criança 

que, junto a ela, passou pelas dificuldades, devido à ausência do pai, reforçando 

ainda quando diz que quando o marido a deixou, a filha era tão pequena que não se 

lembra do pai. Dessa forma, Dona Ana traz presente, ao seu auditório, toda uma 

ilustração de uma mulher persistente que com seus filhos ainda crianças e mesmo 

com o abandono do marido continuou o trabalho e o cuidado com os filhos. 

Entendemos, também, que a oradora refere-se à família como sendo ela e seus 

filhos. 

Ainda na defesa de sua tese, a oradora expõe valores que expressam suas 

emoções e sentimentos ao falar de sua família. Os valores mais evidentes na fala de 

Dona Ana foram: mulher que trabalha para sustentar a família; marido que sustenta 

a família; e filhos que conhecem o pai.  Percebe-se, ainda, que a oradora dá 

importância diferente a cada valor, o que corrobora uma hierarquia de valores. Neste 

caso, vê-se que no topo da escala hierárquica está o valor de um marido que 

trabalha e sustenta a família, uma vez que este sobrepõe os demais, já que foi o que 

desencadeou os outros valores, como a mulher que precisa trabalhar dobrado 

devido ausência do marido e a filha que não conhece o pai pelo mesmo motivo. 

Para hierarquizar seus valores, a oradora recorre aos lugares da 

argumentação, especificamente ao lugar da essência quando diz “o dono da casa 

trabalhando para dentro de casa”, a mulher cuidando de seus filhos e os filhos que 
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conhecem seu pai, como um grupo familiar que representa a essência de uma 

família tradicional, isto é, uma família que segue padrões estabelecidos.  

O excerto seguinte foi retirado do discurso de Ciça Maria da Conceição, 

conhecida como Ciça Preta, de 101 anos, que ao ficar órfã de pai e mãe, ainda 

criança, veio morar com suas tias na comunidade Riacho do Meio. Ao se referir 

sobre casamento e família, Dona Ciça Preta apresenta a seguinte fala: 

 
Excerto 02 

 
Não, nunca casei não. Eu não vou mentir, que nosso senhor sabe, 
nunca casei, não. Pra criar os filhos, redobrou o sofrimento, que 
precisa trabalhar mais pra dá de comer, n’era? Pra onde eu ia, 
carregava o finado Francisco, pequenininho, mas criei ele no cós da 
minha saia, o povo dizia: mulher, num faça isso não, deixe esse 
menino... Eu dizia: nem... filho não precisa de está solto não, pra 
onde eu for é com ele de um lado. (D. Ciça – 101 anos) 

 

Em sua fala, Dona Ciça apresenta a tese de que não precisa se casar para 

cuidar bem de seus filhos, isso fica evidente quando ela diz “nunca casei não. Eu 

não vou mentir” e em seguida diz “criei ele (o filho) no cós da minha saia [...] pra 

onde eu for é com ele de um lado”, referindo-se a uma educação rígida e 

monitorada, sem que tivesse influências de outras pessoas, até mesmo de um 

companheiro de casamento, o pai de seus filhos.  

Na defesa de sua tese, a oradora se utiliza de um argumento baseado na 

estrutura do real, de vinculo causal de um meio com um fim, uma vez que ela 

considera uma conduta como o meio de alcançar uma finalidade, neste caso, o fato 

de ela manter seu filho “no cós de sua saia”, isto é, sempre monitorado pela mãe 

sem que houvesse interferência de terceiros na educação do filho, seria um meio 

para se chegar a uma boa educação do filho, que neste caso é a sua finalidade. 

Para elucidar sua tese, a oradora se detém a ilustrar um possível diálogo 

entre ela e outras pessoas, quando diz que “o povo dizia: mulher, num faça isso não, 

deixe esse menino [...] Eu dizia: nem... filho não precisa de está solto não”. A 

oradora apresenta essa breve ilustração como um recurso de presença, pois, torna 

presente ao seu auditório representações de várias pessoas que presenciavam a 

forma de educar de Dona Ciça, o que leva ao auditório a imaginar as situações 

apresentadas, possibilitando uma maior adesão do ouvinte ao que está sendo dito. 
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Ainda na sua fala, Dona Ciça expõe dois valores: falar a verdade e a 

educação materna. No topo de sua hierarquia, ao de dizer que não vai mentir, 

porque “nosso senhor sabe”, a oradora coloca a verdade acima de tudo, pois não 

adiantaria mentir se Deus, aquele a quem ela acredita, sabe toda verdade, pois 

educou os filhos sem nunca ter casado. Outro valor que tem destaque na fala de 

Dona Ciça é a educação dada por ela ao seu filho, já que era rígida e que toda a 

responsabilidade estava sobre ela e que mesmo sendo contrariada por outros, ela 

preferia ter o filho sempre por perto, sob sua atenção. Para hierarquizar esses 

valores, a oradora recorre ao lugar da ordem ao colocar a verdade superior à 

mentira, já que não adiantaria mentir naquelas circunstâncias, uma vez que não teria 

proveito algum para ela, já que educou sozinha o seu filho. 

Outro colaborador da pesquisa foi Joel Pereira da Silva, Seu Joel de 81 

anos, paraibano, que veio ainda jovem para o Riacho do Meio em busca de emprego 

nas frentes de emergência. Ao falar sobre o trabalho de Seu Severino na construção 

da capela de Santo Antonio, Seu Joel revela uma tese sobre o que é ser um pai de 

família, vejamos:  

 

Excerto 03 

 
Seu Severino não poderia trabalhar de graça, ele era mestre, pai de 
família não poderia trabalhar de graça, podia fazer uma concessão 
mais barato, mas ele não podia trabalhar de graça porque tinha que 
sustentar sua família. (S. Joel – 81 anos) 

 
No excerto acima, de forma explicita, Seu Joel apresenta a tese de que um 

pai de família não pode “trabalhar de graça”, já que precisa sustentar a família. Essa 

tese fica claro do início ao fim de sua fala, quando ele diz que Seu Severino não 

poderia trabalhar de graça e quando insiste em repetir que pai de família não 

poderia trabalhar de graça, poderia cobrar mais barato, mas trabalhar de graça não 

daria, pois teria que sustentar a família. Sendo assim, para sustentar essa tese, o 

orador recorre aos argumentos baseados na estrutura do real, do argumento de 

causa e consequência, uma vez que coloca a sua família como causa da 

remuneração do trabalho, isto é, ter filhos e esposa, seria uma causa e a cobrança 

pelos serviços prestados seriam as consequências dessa causa, já que ele teria que 

ganhar dinheiro para garantir o sustento de sua esposa e seus filhos. No caso, 

subtende-se que se ele fosse solteiro, poderia fazer o trabalho voluntariamente. 
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O recurso de presença utilizado pelo orador, para garantir maior adesão à 

tese de que pai de família não pode “trabalhar de graça”, é a própria ilustração de 

uma família, isto é, de esposa e filhos, que necessitam do dinheiro, ganho no serviço 

prestado, para adquirir alimentação, vestuário, educação e outras coisas 

necessárias para o sustento de uma família. 

Ainda no excerto acima, Seu Joel mobiliza alguns valores, como Pai 

trabalhador, que trabalha e sustenta a família, pois esse valor é a causa da cobrança 

pela remuneração do trabalho. Na hierarquização desses valores, o orador coloca a 

família no topo da hierarquia, já que é fator determinante para que um sujeito deixe 

de exercer um trabalho voluntário para trabalhar de forma remunerada, o que 

corrobora a tese apresentada. 

Seu Joel ainda extrai seus valores do lugar de pessoa, já que ele coloca as 

pessoas, filhos e esposa, como superior as demais atividades, ou seja, a família de 

Seu Severino tem superioridade a qualquer outra coisa, neste caso, a família é mais 

importante do que o trabalho voluntário na construção da capela de Santo Antônio.  

Ainda das teses sobre família, temos o discurso de Adelcina Pontes do 

Nascimento, Dona Adelça, de 80 anos, que reside na comunidade desde seu 

nascimento, em 1936. Ao mobilizar a tese sobre como era cuidar da família, Dona 

Adelça expõe a seguinte fala: 

 

 

Excerto 04 

 
Cuidar da família naquele tempo era... A família naquele tempo, pelo 
que eu vejo hoje, era melhor de cuidar do que hoje em dia, né?! 
Porque os meninos obedecia mais os pais, bastava assim reclamar,  
eles já ficavam quieto. Aqui acolá era preciso levar umas lapadinhas 
pra se ajeitar, mas era bom de criar família naquele tempo. (D. 
Adelcina – 80 anos) 

 

A tese defendida por Dona Adelça é de que em épocas passadas era mais 

fácil cuidar da família. A oradora faz isso ao exemplificar as formas que se utilizavam 

para educar os filhos, como a obediência dos filhos para com os pais, a firmeza nas 

reclamações dos pais e, quando a oradora fala que, às vezes, era necessário umas 

“lapadinhas” para educar. Assim, na defesa de sua tese, Dona Adelça recorre aos 

argumentos que fundamentam a estrutura do real, do argumento pelo exemplo, uma 
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vez que apresenta exemplos e formas que eram necessárias adotar para “cuidar da 

família”, ou seja, a oradora apresenta, para melhor ilustrar sua tese, modos 

peculiares de outras épocas que eram utilizados na educação familiar, o que, na fala 

da oradora, não são levados em consideração nos dias de hoje. Ainda notamos que 

a oradora se utiliza de um argumento quase-lógico por comparação, já que ao refletir 

sobre os ensinamentos de épocas passadas ela faz um comparativo com os dias 

atuais, apresentando uma educação em detrimento da outra. 

Como falamos no parágrafo anterior, Dona Adelça ilustra sua tese com 

exemplos. Dessa forma, percebemos que esses exemplos também são utilizados 

como recursos de presença, uma vez que, ao apresentar os padrões adotados na 

educação dos filhos nas épocas passadas, a oradora faz com que o auditório reflita 

e em um comparativo entre o passado e o presente ele mesmo possa perceber as 

diferenças, o que possibilita maior credibilidade à narrativa. 

O valor mobilizado pela oradora é a obediência dos filhos aos pais, o qual é 

colocado acima de todos os outros, ao se tratar de família. Isso fica claro quando ela 

implicitamente faz a comparação da desobediência dos filhos de hoje com a 

obediência dos filhos de outras épocas. Para hierarquizar esse valor, a oradora se 

apega ao lugar de essência, pois coloca o valor de um filho obediente como um 

modelo essencial de um filho. 

Com as análises realizadas podemos perceber que as teses sobre a família, 

nas memórias que constituem o Riacho do Meio, se apresentam de duas maneiras 

distintas, ora de forma explicita, com definições claras e teses bem destacadas, ora 

aparecem de forma tímida, diluídas no decorrer de toda fala do colaborador, o que 

requer maior atenção às interpretações, mas não compromete os sentidos do 

discurso.  

Falar sobre a família foi assunto recorrente dentre as histórias contadas. 

Foram inúmeras às vezes em que os colaboradores falavam das dificuldades 

enfrentadas na criação dos filhos, da forma em que se conheceram e como 

constituíram família, da superação ao perder o cônjuge e ter que ser responsáveis, 

sozinhos, pelo sustento da casa, da comunidade que se dividia entre famílias ricas e 

famílias pobres e, até mesmo, aqueles que desde crianças eram si próprios a única 

família que tinham. Afinal, falar da família é sempre o ponto de partida para se 
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entender quem fomos e como nos constituímos, é recorrer às nossas origens a fim 

de situar nossa identidade. 

Vejamos a seguir, para melhor compreensão, um quadro síntese que situa, de 

forma compacta, os processos argumentativos mobilizados pelos colaboradores em 

seus discursos sobre família: 

 

Quadro 1: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre família. 

    Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 

 

Como podemos ver no quadro síntese acima, os colaboradores apresentam 

teses que revelam o que eles consideram como sendo um modelo de família, seja 
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pela sua constituição, que tenham a figura do pai ou não, ou pela forma em que os 

pais educavam os filhos. As teses de Dona Ana e Dona Ciça se assemelham, uma 

vez que em suas teses, as oradoras defendem que a ausência do pai não influencia 

na vida e na educação dos filhos. A defesa dessas teses, por Dona Ana e Dona 

Ciça, pode se dar pelo o fato de que ambas as oradoras tiveram que educar e 

sustentar sozinhas os seus filhos, sem que houvesse a presença de um pai, já que o 

marido de Dona Ana a abandonou e Dona Ciça nunca teve um casamento, como 

apresentado nos excertos um e dois. 

 Já a tese revelada por Seu Joel vai de contraponto com as duas primeiras, já 

que a teses defendidas pelo colaborador reconhece a existência de um pai que 

trabalhe e sustente a família, pois, segundo a tese de Seu Joel, um pai de família 

não pode deixar de trabalhar e sustentar a sua família, o que reconhece a 

importância da presença de um homem, neste caso, o pai, na família. Enquanto 

isso, a tese defendida por Dona Adelça se distancia das demais, uma vez que o 

orador se detém a comparar os modos de educação familiar do passado e do 

presente.  

Dessa forma, percebemos ainda que a maioria dos argumentos utilizados 

foram os argumentos baseados na estrutura do real, por meio da superação e causa 

e consequência, já que nas teses, os colaboradores tentam apresentar ao auditório 

acontecimentos que corrobore a realidade do auditório, seja pela superação das 

dificuldades enfrentadas pela falta do marido (Dona Ana), seja pela educação do 

filho em decorrência da falta do marido (Dona Ciça) ou, até mesmo, em decorrência 

do trabalho do pai de família, resultante do sustento que a família deve ter (Seu 

Joel). 

Quanto aos recursos de presença, percebemos que os colaboradores 

recorrem às ilustrações colocando outras pessoas como testemunhas dos 

acontecimentos, a filha (Dona Ana), a família (Seu Joel) e outras pessoas (Dona 

Ciça e Dona Adelça), o que traz maior veracidade aos fatos, tornando o auditório 

mais próximo à tese, o que faz ele sentir a presença das emoções expressas pelos 

oradores e, assim, concorde com o discurso. 

Os valores mobilizados nos topos das hierarquias são mulher que sustenta a 

família, pai que sustenta a família, a educação, a verdade, obediência e a própria 

família. Dessa forma, percebemos que todos esses valores voltam-se para a 
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concepção de estrutura familiar que cada um dos oradores têm, isto é, os valores 

mobilizados pelos oradores revelam a compreensão do que é um modelo de família 

para cada um, seja pelos modos ensinamentos/educação familiar, seja pela 

estrutura dos membros da família, formados pela tríplice pai-mãe-filhos ou não, 

como a concepção de Dona Ana e Dona Ciça, família formada só por mães e filhos. 

Sendo assim, os colaboradores extraem seus valores dos lugares de essência, de 

ordem e de pessoa, por darem prioridade, ao que é essencial para os indivíduos, a 

coisas em detrimento de outras e as pessoas como prioridade.  

 

4.1.2 A pobreza 

“Quem tinha, naquele tempo, tinha, quem 

não tinha era lascado” 

(Seu Joel) 

 

Neste tópico, analisaremos os processos argumentativos em discursos sobre 

a pobreza que assolava a comunidade Riacho do Meio em meados do século 

passado. O primeiro excerto a ser apresentado é de Severino Rafael dos Santos, de 

93 anos, que veio da cidade de São Bento, no interior da Paraíba, para a cidade de 

Pau dos Ferros, especificamente para a comunidade Riacho do Meio, lugar que 

conheceu Dona Adelça, com quem casou e constituiu família. Ao falar sobre as 

dificuldades financeiras daquela época, Seu Severino diz o seguinte: 

Excerto 05 

Naquele tempo pobre sofria, por que não tinha do que viver, só vivia 
com o pãozinho que ganhasse com o suor do rosto pra ganhar um 
dinheirinho. Dois mil reis, naquele tempo, era mil reis, andava não sei 
quantas vezes. Pobre só comia com o que ganhasse, com o suor do 
rosto, às vezes tinha deles que pegava um patrão bom que ajudava, 
pagava bem, mas era difícil, só se trabalhava, só se ganhava com 
muito suor do rosto. (S. Severino – 93 anos) 
 

No excerto 05, na fala de Seu Severino, é defendida a tese de que no 

passado o pobre sofria. A tese é apresentada de forma explicita e se torna mais 

evidente quando ele apresenta alguns dos motivos, como nas passagens “por que 

não tinha do que viver”, “só vivia com o pãozinho que ganhasse com suor”, “pobre 

só comia com o que ganhasse”, “só se ganhava com muito suor”, ou seja, o orador 
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demonstra que, naquela época, o pobre enfrentava muita dificuldade financeira, pois 

o dinheiro só dava para comprar a pouca alimentação e nada mais. Trabalhava-se 

muito e ganhava-se pouco e, mesmo com a ajuda de um bom patrão, toda família 

enfrentava dificuldade de sustento. 

No seu discurso, Seu Severino mobiliza em prol de sua tese um argumento 

baseado na estrutura do real, o argumento pragmático, uma vez que ele apresenta 

vários fatores, neste caso, negativos, que ocasionaram o pobre sofrer, como por 

exemplo, “pobre só comia com o que ganhasse” ou “não tinha do que viver”. Em 

linhas gerais, o que seu Severino faz, mesmo sem pretensão, é transferir o valor das 

consequências para a sua causa, isto é, segundo o orador, ser pobre não é culpa do 

pobre e sim do árduo trabalho e da pouca remuneração, que são as causas da 

pobreza. 

Para dá maior visibilidade ao seu discurso, Seu Severino ilustra sua tese 

apresentando metáforas que tentam delinear o sofrimento de um pobre naquela 

época. Ao dizer que “só vivia com o pãozinho que ganhasse com o suor do rosto pra 

ganhar um dinheirinho”, Seu Severino vai além do que está sendo dito, pois o 

pãozinho representa algo ainda maior do que um simples alimento de massa e 

fermento, o “pãozinho” representa toda a alimentação e sustento de uma família, já o 

“suor do rosto” e o “dinheirinho” representa o árduo trabalho e o pouco pagamento 

que se tinha, assim, o orador recorre a um recurso de presença, por metáfora, para 

estimular o pensamento do auditório, que raciocina acerca dos sentidos expressos 

no discurso do orador, o que garante maior credibilidade o que está sendo dito. 

Em sua fala, Seu Severino revela um valor que ele coloca acima de qualquer 

outro, quando se trata de pobreza. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, do 

trabalho árduo e da pouca remuneração, o orador coloca o sustento da família no 

topo da escala de valores, quando ele diz que mesmo com o sofrimento do pobre, 

com o pouco dinheiro que ganhava o que se tinha que fazer era trabalhar para 

comprar o alimento para os filhos e a esposa. Seu Severino, para hierarquizar seu 

valor, recorre ao lugar de pessoa, ao colocar a sua família como algo mais 

importante do que qualquer outra coisa que viesse passa, por exemplo, todo o 

trabalho e sofrimento, já que, para ele, as pessoas de sua família vêm em primeiro 

lugar.  
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A fala seguinte é de Seu Joel, do qual já descrevemos anteriormente. Ao falar 

sobre como era a vida das pessoas pobres do Riacho do Meio, o orador apresenta a 

seguinte tese: 

 

Excerto 06 

  

Quem tinha, naquele tempo, tinha, quem não tinha era lascado! Era 
sujeito a viver no alugado e humilhado a quem tinha. A gente 
aguentava isso tudinho, a gente não tinha para onde ir. Saía de um e 
ia pra o outro e era pior, n’era?! Aí ficava com que tava mesmo. Olha, 
se você fosse uma pessoa mais ou menos, que se não exaltasse 
com certas coisas, às vezes se saísse melhor, agora se você fosse 
afobado, com qualquer coisa fosse afobado, aí você sofria mais, 
coitado. Tinha gente que aguenta certas coisas, as vezes, 
aguentava, às vezes, só melhorava, passava melhor. (S. Joel – 81 
anos) 

 

A tese defendida por Seu Joel é de que, em outras épocas, o pobre sofria e 

era humilhado. O orador deixa sua tese bem clara quando diz que era sujeito a viver 

“humilhado a quem tinha” dinheiro e quando afirma que se não tivesse um bom 

patrão sofreria mais. Para defender essa tese, Seu Joel se utiliza de argumentos 

baseados na estrutura do real, primeiro pelo argumento de causa e consequência, 

quando coloca que aguentava o sofrimento e as humilhações, pois os pobres não 

tinham para aonde ir, onde morar, neste caso, não terem onde morar/trabalhar era a 

causa de tanto sofrimento e humilhação, sendo estas as consequências. O segundo 

argumento acionado é o argumento dos fins e seus meios quando o orador diz que 

se não fosse uma pessoa “exaltada/afobada” seria uma forma de sofrer menos, 

assim, os únicos meios de não ser humilhado seria “aguentar certas coisas” dos 

patrões. 

Para ganhar maior credibilidade a sua tese, Seu Joel utiliza como recurso de 

presença a ilustração, colocando o auditório, aquele que o ouve, como personagem 

protagonista dos acontecimentos dos fatos narrados. Ao ilustrar sua tese dizendo 

“Olha, se você fosse uma pessoa mais ou menos”, “se você fosse afobado” e “você 

sofria mais”, o orador dialoga diretamente com o seu ouvinte, colocando-o no centro 

dos acontecimentos, o que torna toda a sua tese presente ao imaginário do 

auditório, o que facilita maior aceitação de sua tese. 
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Ainda na defesa de sua tese, o orador mobiliza valores que aparecem de 

forma diluída na sua fala. Ao dizer que o pobre sofria e era humilhado por não ter 

para onde ir e por não ter do que viver, Seu Joel tem no topo de sua hierarquia, 

valores como moradia e trabalho, pois o motivo de passar por todas essas 

dificuldades tem uma finalidade maior, que é a garantia de moradia e o pouco 

trabalho para o sustento de casa. Para hierarquizar seus valores, o orador recorre 

ao lugar de ordem, quando coloca a moradia e o trabalho como mais importante do 

que as dificuldades que possa enfrentar, assim, Seu Joel afirma a superioridade de 

seus objetivos, moradia e trabalho, perante os problemas, como o sofrimento e as 

humilhações. 

Para encerrar as análises sobre os processos argumentativos em discursos 

sobre pobreza, temos discurso de Dona Ciça, de 101 anos, que ao falar das 

humilhações que sofria por ser pobre, apresenta a seguinte fala: 

 

Excerto 07 

 

A minha revolta é essa, porque pobre tem valor só enquanto está alí 
dentro, fazendo, e quando sai ainda leva nome de preguiçosa, de 
ladrona, de irresponsável. Eu digo porque eu já topei esses abacaxis. 
Aí fui me injuriando com aquilo, aí eu disse: Que saber de uma 
coisa? Vou procurar meu meio de vida, porque ser humilhada nas 
cozinhas dos outros não dá. Fui vender verdura! (D. Ciça – 101 anos) 

 

A tese revelada por Dona Ciça corrobora com as outras duas teses 

apresentadas anteriormente, ao afirmar que pobre era humilhado, deixando claro, 

assim, como as demais, que o pobre tinha que se assujeitar aos caprichos do 

patrão. Essa tese aparece de forma explícita quando a oradora diz “vou procurar 

meu meio de vida, porque ser humilhada nas cozinhas dos outros não dá”. Na 

explanação de sua tese, Dona Ciça ainda diz “Eu digo porque eu já topei esses 

abacaxis”, mobilizando, dessa forma, uma argumento que fundamenta a estrutura do 

real, do argumento pelo exemplo, uma vez que ela se coloca como um exemplo 

presente, aos olhos do auditório, que pode afirmar que pobre era chamado de 

irresponsável, preguiçoso e ladrão, isto é, a própria oradora se coloca como amostra 

de que, naquela época o pobre era sujeito às humilhações de seus patrões. 

Desse modo, Dona Ciça utiliza como recurso de presença a própria 

experiência de vida, ao afirmar que ela mesma já havia presenciado tais 
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acontecimentos, assim, trazendo para próximo do auditório uma suposta prova, 

neste caso, ela como autoridade e sua experiência como exemplo, que 

possivelmente reforçará sua tese e, portanto, ganhará maior adesão de quem a 

houve.  

Ainda sobre o excerto 07, a oradora apresenta a dignidade como valor 

primário em sua escala hierárquica, uma vez que, ao ser escrachada e humilhada 

por seus patrões, Dona Ciça decide trabalhar por conta própria, de verdureira, para 

ser vista, pela sociedade, como pessoa trabalhadora que tenha dignidade, já que, 

trabalhando nas “cozinhas dos outros”, ela estava subordina às humilhações. Dessa 

forma, segundo a fala de Dona Ciça, ser vista como alguém que tenha dignidade é 

primordial para uma pessoa pobre. Ao mobilizar a dignidade como um valor, Dona 

Ciça recorre aos lugares da argumentação, especificamente ao lugar de essência, já 

que, a dignidade, segundo a oradora, é característica essencial para um indivíduo 

pobre, que depende do trabalho para sobreviver, por isso que ela preferiu ser 

verdureira autônoma do que ter emprego subordinado a patrões.  

Nesta seção, vimos processos argumentativos em discursos sobre a pobreza 

em meados do século XX, na comunidade Riacho do Meio. Ao identificarmos as 

teses, as técnicas argumentativas, os recursos de presença, os valores e suas 

hierarquias e os lugares da argumentação, percebemos que os discursos dos três 

colaboradores se entrelaçam e formam um discurso unificado, em que uma tese 

corrobora a outra, constituindo, assim, uma memória grupal. Percebemos, também, 

que, nos excertos acima, as teses sobre pobreza são constituídos a partir do ponto 

de vista de trabalhadores subordinados aos seus patrões e que, por isso, suas falas 

se cruzam formando uma espécie de teia de memória que condiciona um único 

discurso: ser pobre não era uma opção, era condição para quem tinha que 

sobreviver sob as nuanças que a vida oferecia. 

Diante dessas explanações, vejamos a seguir, um quadro síntese dos 

processos argumentativos mobilizados por Seu Severino, Seu Joel e Dona Ciça: 

 

Quadro 2: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre pobreza. 

 PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM DISCURSOS SOBRE POBREZA 

Processos 
Argumentativo
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COLABORADORES 

SEU SEVERINO SEU JOEL DONA CIÇA  
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     Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 

  

 No quadro síntese que reúne os processos argumentativos que sustentam as 

teses sobre pobreza, notamos que todas as teses apresentadas revelam que a 

pobreza da comunidade Riacho do Meio, em meados do século passado, sofria e 

era humilhado. As três teses apresentadas apontam que o pobre era sujeitado aos 

patrões e ao emprego, já que necessitavam estar empregados para garantir os 

meios de sobrevivência, já que, segundo os oradores, essa era única alternativa. 

Assim, as teses de Seu Severino, Seu Joel e Dona Ana revelam sobre os modos de 

vida e de trabalho da comunidade que, em sua maioria, era composta por 

moradores pobres, que trabalhavam de forma intensa e mesmo sofrendo e sendo 

humilhados, tinham um único objetivo: sustentar suas famílias.  

 Para ancorar suas teses e, assim, ganhar a credibilidade do auditório, os 

oradores recorrem às técnicas argumentativas, sendo mais recorrentes os 

argumentos baseados na estrutura do real, por meio dos argumentos pragmático, 

causa e consequência e o argumento dos fins e os meios. Portanto, acreditamos 

que essa maior recorrência se dá pelo fato de que as teses de Seu Joel e Seu 

Severino apresentam um acontecimento real que vai do efeito a causa, da causa ao 

efeito, como o fato de serem pobres (Seu Severino) ou expõe uma consequência em 

consonância com os fatos, como o motivo pelos quais suportavam as humilhações 

dos patrões. 
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 Quanto aos recursos de presença, notamos que os colaboradores recorrem 

em sua maioria para as ilustrações de experiências de si mesmo ou de outras 

pessoas. Os oradores recorrem a esse recurso para dá maior visibilidade aos 

acontecimentos, já que, uma história bem contada, com fidelidades aos fatos, 

presença de personagens e testemunhas, além, da própria experiência relata, 

contribui para o envolvimento do auditório com o discurso, fazendo com que ele siga 

atento aos que está sendo relatado. 

  Nas teses apresentadas, em que Seu Joel, Seu Severino e Dona Ciça 

revelam que, por serem pobres, sofriam e eram humilhados e só suportavam isso 

porque a prioridade era o sustento da família, a moradia, trabalho e dignidade, os 

oradores acabam mobilizando essas prioridades como valores, já que são extraídos 

do lugar de pessoa, quando Seu Joel coloca a família no topo de sua hierarquia, do 

lugar de ordem, quando Seu Severino coloca a moradia e o trabalho como 

prioridade e ao lugar de essência, quando Dona Ciça apresenta a dignidade como 

característica que um pobre deve, no mínimo, ter.  

 

4.1.3 O açude “25 de Março” 

 

“Criei a família todinha bebendo a água desse 

açude” 

(Seu Milton Reinaldo) 

 

Como já falamos, o açude “25 de Março” foi inaugurado em 25 de março de 

1897 e, por isso, leva o marco histórico como origem do seu nome. As águas do “25 

de Março” foi o que atraiu a população para as margens do açude, o que deu início a 

constituição da comunidade Riacho do Meio. O açude abastecia toda comunidade e 

era o sustento das vazantes, hortas, plantações frutíferas, criação de animais, além 

dos momentos de lazer dos banhistas e que, por isso, foi recorrente nos discursos 

de dos colaboradores. 
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 Ao se referir ao açude, Milton Bezerra da Silva (75 anos), conhecido como 

Seu Milton Reinaldo, que veio da cidade de Portalegre morar com seus avós 

paternos, no Sítio Lagoinha, zona rural do Riacho do Meio, diz o seguinte: 

 

Excerto 08 

 

Criei a família todinha bebendo a água desse açude. Nesse tempo a 
agua era boa. Tomava banho dentro, entrava animal, esse negócio 
que não podia tomar banho, isso é história do povo, toda vida houve 
isso de tomar banho e nunca morreu ninguém. Agora, nesse tempo, 
não existia esgoto para dentro do açude da 25 não. (S. Milton 
Reinaldo – 75 anos) 

 

No excerto acima, Seu Milton Reinaldo diz que “criou” toda a sua família com 

a água do açude “25 de Março” e, que mesmo com animais e banhistas, as águas 

eram limpas e seus filhos nunca adoeceram. Dessa forma, o orador defende a tese 

de que mesmo com banhistas e animais, as águas do açude eram limpas e não 

causavam risco à saúde. Para sustentar sua tese, Seu Milton Reinaldo ancora-se 

em um argumento que fundamenta a estrutura do real, do argumento pelo exemplo. 

O orador recorre ao argumento pelo exemplo ao dizer “criei minha família todinha 

bebendo água desse açude [...] nunca morreu ninguém”, assim, ele coloca a sua 

família como exemplo de pessoas que consumiram a água do açude e que não 

tiveram mal à saúde, na tentativa de convencer o auditório de que a água do açude 

era saudável.  

Ao defender sua tese, Seu Milton ilustra seu discurso apresentando sua 

família como exemplo de pessoas saudáveis que foram “criadas” bebendo água do 

açude. Dessa forma, o orador utiliza a sua família como um recurso de presença, 

uma vez que seu auditório é composto por ouvintes que conhecem os familiares do 

orador e que, portanto, comprovam a aparente saúde dos filhos e da esposa e, 

assim, aderem à tese apresentada. Em outras palavras, a família do orador mexe 

com o pensamento do ouvinte que evidencia a tese e, em seguida, dá credibilidade.  

Quando Seu Milton Reinaldo ilustra sua tese, ele acaba mobilizando o valor 

de um açude limpo no qual as pessoas possam consumir a água sem que haja 

danos à saúde. Sendo assim, o orador coloca no topo de sua hierarquia de valores a 

limpeza do açude, quando diz que o açude era limpo e que só veio a ficar poluído 

depois de anos, ao dizer que “agora nesse tempo, não existia esgoto para dentro do 
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açude da 25 não”. Desse modo, esse valor é mobilizado do lugar de qualidade, pois 

o orador contrapõe a qualidade da água do açude de antigamente, quando os 

animais e pessoas se banhavam, com a água poluída pelos esgotos, fazendo 

preferência pela a água saudável de antigamente. 

No excerto seguinte, temos o discurso de Dona Adelcina que recorda como 

ela conheceu o açude “25 de Março” e conta como era o trabalho das lavadeiras 

para deixarem as águas limpas. Vejamos: 

 

Excerto 09 

 

O açude 25, eu conheci ele, eu era menina. Mamãe vinha lavar 
roupa no açude, tava na construção, tinha uma construção muito 
bonita, era muita gente trabalhando direto lá, e tinha muita 
lavandeira, do lado do açude era cheio. Nesse tempo, lavava, era, 
cavava um buraco pra água suja ficar e depois a gente esgotava. Eu 
ia esgotar quando mamãe vinha lavar roupa mais Maria de Chico do 
Brabo, tudo era assim bem higiênico, não era assim como hoje não. 
O açude era muito limpo. Tinha Elesbão que era o fiscal, quando 
tava sangrando podia tomar banho dentro, quando não tava ele 
corrigia o açude de uma ponta a outra até pela vazante pra ver se 
tinha gente tomando banho, tinha muita higiene no açude 
antigamente. (D. Adelcina – 80 anos) 

 

Em sua fala, Dona Adelça diz que conheceu o açude ainda criança, quando ia 

com a mãe lavar roupas, ela relata que eram muitas mulheres que lavavam roupa às 

margens do açude e que, apesar disso, as águas eram limpas. Assim, fica claro na 

fala da oradora, a tese de que as águas do açude “25 de Março” eram muito limpas 

e serviam para o trabalho das lavandeiras, no entanto, se diferenciando um pouco 

do exceto 08, fala de Seu Milton Reinaldo, quando Dona Adelça diz que o banho só 

era permitido em períodos de sangria das águas. Na defesa de sua tese, a oradora 

se utiliza de um argumento que fundamenta a estrutura do real, do argumento por 

ilustração, uma vez que ilustra acontecimentos da época, como o trabalho das 

lavandeiras, ela mesma esvaziando os “buracos” e quando ela diz que “tudo era 

assim, bem higiênico” e “o açude era muito limpo”. 

Na ilustração de sua tese, para ganhar adesão do seu auditório, a oradora 

utiliza como recurso de presença a ilustração de como era feito o trabalho das 

lavandeiras para que as águas não fossem contaminadas. Ao narrar que cavava-se 

um buraco para a água suja não entrar em contato com a água limpa e, assim, não 
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contaminar o açude, Dona Adelça ilustra de forma minuciosa acontecimento que 

comprovam a tese, de que as aguas eram limpas e serviam para o trabalho das 

lavandeiras, mas que era preciso o trabalho de higienização. Assim, esses fatos são 

utilizados como um recurso de presença por ilustração, já que a oradora narra 

acontecimentos que são fundados pela realidade, o que passa maior confiança ao 

auditório. 

Ainda na defesa e ilustração da tese sobre o açude “25 de março”, Dona 

Adelça coloca a higiene das lavandeiras no topo de sua hierarquia de valores ao 

mencionar o trabalho de higienização como fundamental para a limpeza das águas 

do açude “25 de março”. A oradora para hierarquizar esse valor, recorre ao lugar da 

essência, ao colocar a higienização como primordial para a limpeza das águas do 

açude, que é modelo essencial para ser considerado um açude de águas limpas que 

abasteça a população. 

No excerto abaixo, temos o discurso de Maria Cristina Basílio (91 anos), que 

veio do Sítio Iracema, zona rural de Pau dos Ferros, para a comunidade Riacho do 

Meio com seu marido Seu Joel e com suas duas filhas no ano de 1963. Ao falar 

sobre a importância do açude “25 de março” para a comunidade, Dona Cristina diz o 

seguinte: 

 

Excerto 10 

 

O açude da 25 era uma beleza, a gente bebia água desse açude, 
acredita? A água era bem limpinha, ninguém nunca nem adoeceu. 
Nós lavava roupa, era muitas mulheres, mas num podia tomar banho 
não. (D. Cristina – 91 anos) 

 

 Em seu discurso, Dona Cristina expõe o quanto a comunidade Riacho do 

Meio dependia das águas do açude “25 de março”. Isso fica claro quando a oradora 

diz que o açude era uma “beleza”, referindo-se aos benefícios do açude à 

comunidade, como o consumo da água e o trabalho das lavandeiras. Ao relatar isso, 

Dona Cristina defende a tese de que as águas do açude eram limpas, servindo para 

consumo e para o trabalho das lavandeiras. Para que as pessoas possam acreditar 

nessa tese, a oradora ainda diz que “a água era bem limpinha, ninguém nunca 

adoeceu”, mobilizando, assim, um argumento que reforce o que está dizendo, neste 

caso, de um argumento que fundamenta a estrutura do real, do argumento pelo 
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exemplo, uma vez que apresenta um evento particular, neste caso, as pessoas que 

bebiam a água e que nunca adoeceram, para fazer uma generalização, neste caso, 

de que as águas eram limpas e ninguém adoeceria se as consumissem. Isto é, para 

ganhar maior credibilidade a sua tese, a oradora coloca as pessoas que bebiam a 

água e que não adoeciam como um exemplo de que as águas não eram 

contaminadas, que podiam ser consumidas, mesmo com o trabalho das lavandeiras. 

 Na apresentação de sua tese, ao colocar as pessoas que beberam da água e 

que nunca adoeceram como exemplo, Dona Cristina as utiliza como um recurso de 

presença, trazendo à consciência do auditório as ilustrações das pessoas que ainda 

vivem na comunidade e que beberam da água do açude naquela época e ainda 

permanecem aparentemente saudáveis. Ao utilizar essas pessoas como recurso de 

presença, a oradora tem o intuito de colocá-las como prova de que sua tese é 

verdadeira, isto é, de que as águas realmente eram limpas, servindo para o 

consumo e para a lavagem de roupas. 

 Ainda em prol de sua tese, Dona Cristina mobiliza valores dos quais são 

extraídos sua tese e seu argumento. Quando defende a tese de que as águas eram 

limpas, tanto que serviam para o consumo e trabalho, a oradora coloca no topo de 

sua hierarquia o valor de uma água limpa que um açude com tanta importância para 

uma comunidade, como o açude “25 de março” é para o Riacho do Meio, deve ter. 

Dessa forma, Dona Cristina busca esse valor do lugar de essência ao colocar uma 

água limpa como essência de um açude que tem tanta importância para uma 

comunidade.   

 Para finalizar as análises dos processos argumentativos em discursos sobre o 

açude “25 de março”, apresentaremos o discurso de Seu Joel, que relata sobre a 

proibição dos banhos no açude e confessa sobre o que ele fazia para burlar essa 

norma, vejamos: 

 

Excerto 11 

 

Esse açude se o camarada tomasse um banho e fosse pegado, se o 
caba não pegasse ele, pegava a roupa dele e levava a roupa e 
entregava à polícia. Eu tomei muito banho aqui nesse açude, de 
noite, mas era assim: Trazia uns galões de água e quando chegava 
no açude, caía com galão com tudo dentro d’água, fazia era 
mergulho. Quando eu queria tomar um banho, no derradeiro galão, 
só era cair com galão com tudo dentro d’agua. Se o cabra chegasse 
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e dissesse: Mais rapaz você está tomando banho? Aí eu dizia: Não, 
eu caí aqui no buraco. Com roupa com tudo, né?! Eu não tirava a 
roupa, num tinha como eles saberem. Mas, cansei de tomar banho 
aí, de madrugada. (Seu Joel – 81 anos) 
 

 Ao narrar os acontecimentos acerca do açude “25 de março” em épocas 

passadas, Seu Joel relata que se as pessoas fossem vistas tomando banho, algo 

que era proibido, nessa época, acabava virando caso de polícia. No entanto, ainda 

em seu discurso, o orador diz que “tomou” muito banho no açude e, assim, descreve 

como fazia para que não fosse pego pela polícia. Dessa forma, Seu Joel acaba 

revelando a tese de que era proibido tomar banho no açude, mas mesmo assim as 

pessoas tomavam. O orador apresenta essa tese de forma clara quando expõe as 

consequências que seriam tomadas se alguma pessoa fosse vista se banhando nas 

águas do açude ou ainda quando ele relata o que ele fazia para tomar banho sem 

ser pego pela polícia, supondo assim que a norma era descumprida, o que corrobora 

com a tese apresentada.  

 Para assegurar a adesão a sua tese, Seu Joel recorre primeiro aos 

argumentos baseados na estrutura do real, do argumento por causa e 

consequência, quando diz que “se o camarada tomasse um banho e fosse pegado... 

levava a roupa e entregava à polícia”, assim apresentando as consequências de 

uma possível causa, ou seja, o orador apresenta os efeitos que seriam acarretados 

a quem desobedecesse a norma de não tomar banho. Seu Joel ainda recorre aos 

argumentos que fundamentam a estrutura do real, através do argumento pelo 

exemplo, isto é, quando o orador relata como ele fazia para se banhar no açude sem 

ser pego, ele se coloca como um exemplo para defender que outras pessoas 

também tomavam banho, o que com isso, confirma sua tese e, assim, ganhará a 

credibilidade de seu auditório. 

 Ao relatar que para tomar banho às escondidas era necessário fingir ir buscar 

água, simular uma queda em um buraco e que “caía com roupa e tudo”, o orador 

utiliza essas ilustrações como recurso de presença, a fim de tornar mais claro ao seu 

ouvinte que, de fato, as pessoas conseguiam tomar banho sem serem pegas, assim 

como ele conseguia por meio dessa ilustração, o que corrobora com a tese 

defendida por ele. 

 Mesmo sabendo da proibição do banho, Seu Joel criava meios que pudessem 

burlar a regra, como por exemplo, simular a queda em um buraco, o que mostra que, 
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mesmo sabendo da proibição, as pessoas costumavam se banhar no açude, ora por 

necessidade, ora por diversão. Com isso, podemos notar que o orador mobiliza o 

banho às escondidas no topo de sua hierarquia de valores, uma vez que coloca 

esse divertimento como superior às leis e as consequências que acarretaria. Sendo 

assim, Seu Joel busca esse valor do lugar de ordem, justamente pelo fato de colocar 

o banho às escondidas como mais importante, para ele, do que mesmo as 

consequências que sofreria caso fosse detido ao burlar as regras e, até mesmo, 

superior às águas limpas do açude “25 de março”. 

  Com aos excerto sobre o açude “25 de março” analisados e com intuito de 

melhor elucidar a discussão acima, apresentamos, logo abaixo, um quadro síntese 

que compacta esses processos argumentativos em discursos sobre o açude “25 de 

março”: 

 

Quadro 3: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre o açude “25 de 
Março”. 

PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM DISCURSOS SOBRE O AÇUDE “25 DE 
MARÇO” 

Processos 
Argumentativos 

COLABORADORES 

SEU 
MILTON 

DONA ADELÇA DONA 
CRISTINA 

SEU JOEL 

 
 
 
 
Teses 

Mesmo com 
banhistas e 
animais, as 
águas do 

açude eram 
limpas e não 
causavam 

risco à 
saúde 

As águas do 
açude “25 de 
Março” eram 

muito limpas e 
serviam para o 
trabalho das 
lavandeiras 

As águas do 
açude eram 

limpas e 
serviam para 
consumo e 

para o 
trabalho das 
lavandeiras 

Era proibido 
tomar banho 

no açude, 
mas mesmo 

assim as 
pessoas 
tomavam 

 
 
Técnicas 
Argumentativas 

 
Argumento 

pelo 
exemplo 

 
Argumento por 

ilustração 

 
Argumento 

pelo exemplo 

 
Argumento de 

causa e 
consequência; 
e argumento 
pelo exemplo 

 
 
Recursos de 
Presença 

 
 

A família  

 
 

A ilustração 

 
As pessoas 

que beberam 
da água e que 

nunca 
adoeceram 

 
 

A ilustração 

 
Valores 

 
Açude limpo 

 
Higiene das 
lavandeiras 

 
Água limpa 

 
Banho às 

escondidas 
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    Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 

 

Nos excertos acima apresentados, podemos notar, que ao falarem sobre o 

açude “25 de março”, em meados do século passado, os moradores defendem teses 

que se assemelham, pois foi recorrente em três, dos quatro fragmentos, a 

importância das águas limpas para o consumo da comunidade e para o trabalho das 

lavandeiras, já que, nessa época, o açude abastecia a comunidade Riacho do Meio 

e, por isso, precisaria ter águas limpas. A única exceção foi a tese de Seu Joel, que 

priorizou relatar sobre a proibição do banho e os meios que burlavam essa regra.  

No que diz respeito às técnicas argumentativas, todos os colaboradores 

utilizaram argumentos que fundamentam a estrutura do real, uma vez que ao relatar 

como era o açude naquela época, os oradores se vêm na necessidade fundamentar 

esses relatos com base em algo real, que possa dá credibilidade ao discurso e, 

assim, convencer o auditório, por isso, a intensidade das ilustrações e dos exemplos 

que ancoram as teses. Outra categoria de argumento utilizada foi a dos argumentos 

baseados na estrutura do real, apresentado uma única vez, por seu Joel, já que ele 

relatava uma suposição que ilustrava um resultado como relação de um fato. 

Os recursos de presença utilizados acima recorreram sempre às imagens de 

pessoas, como a família (Seu Milton), a ilustração das lavandeiras (Dona Adelça), as 

pessoas que nunca adoeceram (Dona Cristina) e a ilustração do próprio orador 

como testemunha (Seu Joel), pois para tornar o discurso contemporâneo e 

convincente, nada melhor que apelar às pessoas conhecidas pelo auditório, o que 

dará maior visibilidade aos fatos e acarretará maior adesão à tese. Já no topo das 

hierarquias está o valor das águas limpas, já que era, segundo os colaboradores, 

características principal do açude, portanto, os lugares que mobilizaram esse valor 

foram os lugares de essência, de qualidade e de ordem, já que os oradores 

pretendem mostrar que água limpa é a essência de um açude que tem por ofício 

abastecer uma comunidade. 

 

 

 

Lugares da 
Argumentação 

Lugar de 
qualidade 

Lugar de 
essência 

Lugar de 
essência 

Lugar de 
ordem  
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4.1.4 A seca  

 

“O povo hoje se mal diz, mas peça a Deus 

pra nunca ver uma coisa daquela.” 

(Dona Ana) 

  

Houve (como não poderia haver?), nas histórias contadas, grande espaço 

reservado para os discursos que narravam às lamentações e a luta no combate à 

seca. Aqui apresentamos as teses, e os processos que as sustentam, reveladas nos 

discursos de Dona Ciça Preta, Dona Ana verdureira e Seu Severino. 

Ao falar sobre o que fazia para conseguir água quando o açude “25 de março” 

secou e como trabalhava para conseguir se manter, Dona Ciça Preta revela o 

seguinte: 

 

Excerto 12 

  

 

Quando o açude secou que rachou, a gente ia pegar água lá no alto 
do açude, no chafariz que tinha, trazia a água na cabeça. Quando 
sobrava um trocado das roupas, comprava umas besteiras, também 
não era como hoje, e nisso vai, meu filho, fui criada assim. Quantas e 
quantas vezes comia muito farinha seca com rapadura, porque não 
tinha de onde tirar. E isso era trabalhando todo dia, todo mundo sabe 
disso. Saía de casa de manhã e ia chegar de tarde. (D. Ciça Preta – 
101 anos) 

 

Em sua defesa, Dona Ciça apresenta a tese de que a seca castigava e, por 

isso, dificultava no sustento da família. Essa tese fica clara quando a oradora relata 

que “trazia água na cabeça lá no alto do açude” e “Saía de casa de manhã e ia 

chegar de tarde”, como uma forma de ilustrar a dificuldade. A oradora ainda expõe 

as dificuldades que passava com alimentação, quando diz que comeu muita farinha 

seca com rapadura, pois não tinha outro meio de conseguir outra alimentação. 

Dessa forma, Dona Ciça expõe acontecimentos que corroboram a sua tese e, assim, 

o seu auditório possa se convencer do seu discurso. 

Para ancorar sua tese, a oradora recorre a dois grupos de argumentos, 

primeiro aos argumentos quase-lógicos, por meio da comparação e, em seguida, 

aos argumentos baseados na estrutura do real, por meio do argumento pragmático. 
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Ao deixar claro que as coisas naquele tempo não eram como os dias atuais, ao dizer 

“Também não era como hoje”, referindo-se ao trabalho e ao dinheiro, Dona Ciça se 

utiliza do argumento por comparação ao confrontar as formas de trabalho e de 

aquisição de dinheiro do passado com os meio de hoje em dia, no intuito de 

auditório possa distinguir as diferenças e, assim, aderir ao discurso. Já no que se 

refere ao argumento pragmático, a oradora apresenta acontecimentos, indo dos 

efeitos à causa e da causa aos efeitos, isso quando ela apresenta as dificuldades de 

alimentação, trabalho e renda, que são os efeitos da causa que é a seca, e quando 

confronta as diferenças entre o passado e os dias atuais, também relacionados a 

seca, já que, no discurso da oradora, aparecem de formas distintas. 

Prontamente para dá maior visibilidade à sua tese, Dona Ciça utiliza a 

comparação entre as épocas como um recurso de presença, já que, ao fazer a 

distinção, a oradora ilustra o seu discurso, induzindo o auditório a perceber as 

diferenças existentes entre a época na qual ela se refere como difícil e os dias 

atuais, em que, dessa forma, o auditório confrontará os valores e, possivelmente, 

concordará com a tese defendida. 

 No que diz respeito aos valores mobilizados, a oradora coloca no topo de sua 

hierarquia o trabalho e o sustento da família, ao colocar todas as adversidades, 

como a seca, as dificuldades financeiras, a má alimentação e a falta de água, como 

incentivadores para a necessidade de ter que trabalhar e conseguir água para beber 

e alimentação, mesmo que precária, para se sustentar.  Para mobilizar esses 

valores, a oradora os extrai do lugar de ordem, ao colocá-los como prioridades frente 

às dificuldades existentes, isto é, coloca o trabalho e sustento como fatores mais 

importantes em detrimento de outros. 

Agora vejamos o fragmento do discurso de Dona Ana, ao relatar os meios que 

sua família buscava para se sustentar e superar a escassez de água e de 

alimentação naquela época. Ao relatar esses acontecimentos, Dona Ana apresenta 

o seguinte: 

 

Excerto 13 

 

 

Na seca de 32 a gente se sustentou com macambira, não tinha outra 
coisa. Na seca eu ficava ajudando dentro de casa, com meus irmãos 
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tudo pequeno e meu pai mais minha mãe saía cedo pra ir pro mato 
arrancar macambira pra gente, pra gente comer. A gente comia uns 
pedaço de pão, a gente comia um pedaço de pão da macambira. Era 
sofrimento! O povo hoje se maldiz, mas peça a Deus pra nunca ver 
uma coisa daquela. (Dona Ana – 94 anos) 

 

 No excerto acima, a oradora defende a tese de que na seca as famílias não 

tinham opção do que comer, quando revela que “o povo hoje se maldiz, mas peça a 

Deus para nunca ver uma coisa dessa”, referindo-se ao fato de que ela e sua família 

tinham que comer o pão da macambira, pois não tinham outra opção, já que era o 

único alimento que estava ao alcance da família. Dessa forma, ao dizer que as 

pessoas de hoje se maldizem, supondo que elas têm várias opções de alimento, 

Dona Ana supõe que em outras épocas, em períodos de seca, ela e sua família não 

tinham opção, o que corrobora com sua tese. 

 Para sustentar sua tese, Dona Ana recorre aos argumentos fundamentados 

na estrutura do real, por meio do argumento de ilustração, ao ilustrar os 

acontecimentos observados por ela. A ilustração se dá, quando a oradora narra 

como os pais faziam para conseguir o alimento e qual era a função dela para ajudar 

a família, neste caso, ficar “cuidando” dos seus irmãos, assim, apresentando uma 

história com personagens e fatos que possam induzir o auditório a concordar com a 

tese principal.  

 No que diz respeito aos recursos de presença, Dona Ana utiliza Deus como 

ilustração para que o ouvinte possa concordar, uma vez que, perante a palavra de 

Deus, Aquele a quem os cristãos acreditam, uma pessoa jamais poderia deixar de 

falar a verdade, assim, diante de um auditório cristão, a oradora utiliza a imagem de 

Deus como forma de mexer com as paixões do auditório, dessa forma, buscando 

adesão à sua tese.  

Sendo assim, ao utilizar Deus como recurso de presença, Dona Ana coloca 

no topo de sua hierarquia de valores a Fé, quando utiliza a imagem de Deus, ser 

perfeito para os humanos cristão, e, sobretudo, por considerar que um auditório 

cristão jamais permitiria que uma pessoa mentisse usando o nome de Deus. Para 

mobilizar esse valor, a oradora busca o lugar de existência, ao da prioridade ao que 

existe, neste caso, sua crença em Deus, uma vez que ela poderia ter usado 

qualquer outra, como a própria ilustração. 
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 Seguindo com as análises acerca das teses sobre a seca, apresentamos, 

agora, parte do discurso de Seu Severino que, ao relatar sobre as estratégias que 

fazia para fugir das secas que enfrentou, apresenta o seguinte excerto: 

 

Excerto 14  

 

 

Nós passemos por uma seca grande. Daí, fomos pra São Bento, 
depois outra seca não mim lembro em que ano foi aquilo, mas foi 
logo com pouco tempo, aí nós fomos pra Serra Negra, não havia 
serviço de rodagem nesse tempo, aí nos fomos pra Serra Negra, 
saímos sem destino sem garantia de nada só pra ver se achava 
alguma fazenda. (Seu Severino – 93 anos) 
 

 Dessa forma, Seu Severino diz que, na seca, as famílias migravam para 

outras localidades em busca de trabalho e sustento, sendo esta, a sua tese. Essa 

defesa aparece de forma explicita, quando o orador relata que “passaram” por uma 

grande seca e que, por isso, foi preciso ir para outra cidade “só pra ver se achava 

alguma fazendo”, isto é, algum trabalho que pudesse suprir o sustento da família, 

pois onde estavam, a seca não propiciava trabalho. Assim, Seu Severino revela a 

realidade das famílias daquela época, que migravam para outras cidades e regiões 

em busca de garantia de sustento da família, o que corrobora a tese defendida por 

ele. 

 Para garantir a efetivação de sua tese, o orador se ancora aos argumentos 

baseados na estrutura do real, por meio do argumento de causa e consequência, ao 

deixar claro que o que fazia as famílias saírem de seus lugares de origens para 

tentar a vida em outras cidades, era a falta de trabalho devido à seca. Desse modo, 

Seu Severino coloca a migração para outras localidades como sendo decorrência da 

seca e, consequentemente, da falta de trabalho, que neste caso, seriam as causas. 

 Já no intuito de dá maior visibilidade à tese, o orador ilustra o discurso 

narrando o percurso que fazia, informando as cidades por onde passava em busca 

de trabalho que viabilizasse o sustento da família. Sendo assim, o orador utiliza 

como recurso de presença a ilustração do percurso de imigração, traçando um 

roteiro conhecido do auditório, o que torna a história presente no imaginário do 

auditório e que, dessa forma, poderá trazer credibilidade a sua tese. 
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 Quanto aos valores, notamos que seu Severino apresenta dois grandes 

valores, sendo o trabalho e a família, quando ele relata que só saíam para outras 

cidades por terem que trabalhar para ter o sustento da família. No entanto, 

percebemos que no topo da escala hierárquica, está o valor da família, já que o 

sustento da família é o que desencadeia todas as consequências. Dessa forma, ao 

mobilizar esses valores, o orador recorre ao lugar de ordem, por colocar a família, 

como prioridade, ou seja, coloca as pessoas como seres mais importantes que 

quaisquer outras coisas. O orador também recorre ao lugar de ordem, ao colocar o 

trabalho como sendo, depois do valor de família, mais importante que as outras 

coisas, como, por exemplo, a comunidade onde moram, já que deve abrir mão para 

poder trabalhar. 

 Tendo apresentado os processos argumentativos que sustentam as teses 

defendidas pelos colaboradores sobre a seca, vejamos, a seguir, um quadro síntese: 

 

Quadro 4: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre a seca. 

    Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 

 

PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM DISCURSOS SOBRE A SECA 

Processos 
Argumentativos 

COLABORADORES 

DONA CIÇA DONA ANA SEU SEVERINO 

 
Teses 

 
A seca castigava o 

que dificultava o 
sustento da família 

 
Na seca as 

famílias não tinham 
opção do que 

comer 

 
Na seca as famílias 
migravam em busca 

de trabalho e 
sustento 

 
Técnicas 
Argumentativas 

 
Argumento de 
comparação; 
Argumento 
pragmático 

 
Argumento por 

ilustração 

 
Argumento de causa 

e consequência 

Recursos de 
Presença 

 
A comparação entre 

épocas 

 
Deus 

 
O percurso de 

migração 

 
Valores 

 
Trabalho e sustento 

da família 

 
Fé/Crença 

 
Trabalho e família 

Lugares da 
Argumentação 

 
Lugar de ordem 

 

 
Lugar de existência 

 
Lugar de pessoa e 

lugar ordem 
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No quadro acima e de acordo com os excertos sobre a seca, podemos 

perceber que Dona Ciça, Dona Ana e Seu Severino defendem teses bastante 

semelhantes, tendo em vista que todos os oradores tratam a família como principal 

prejudicado com a seca, seja pela falta de água, alimentação e trabalho. Dessa 

forma, compreendemos que as teses apresentadas refletem sobre os modos de vida 

daquela época, expondo quais mecanismos os moradores e as moradoras da 

comunidade Riacho do Meio buscavam para enfrentar a seca. 

Já no que dizem respeito às técnicas argumentativas, percebemos que os 

oradores recorrem em sua maioria aos argumentos baseados na estrutura do real, 

como nas teses de Dona Ciça e Seu Severino, em que os oradores buscam basear 

os seus discursos em fatos e acontecimentos que tenham ligação com a realidade 

do auditório, isto é, trazem à tona argumentos que apresentem resultados baseados 

em uma realidade que não fuja do campo racional do auditório, como por exemplo, a 

tese de Seu Severino, que apresenta as consequências da seca, a migração, algo 

inteiramente cabível para o auditório, já que apresenta uma realidade a partir de 

suas consequências. Além disso, os oradores ainda recorrem aos argumentos 

quase-lógicos (Dona Ciça), ao permitir que o auditório, por meio da lógica, contrastar 

épocas, e aos argumentos fundamentados na estrutura do real (Dona Ana), uma vez 

que narra acontecimentos compostos por princípios da realidade. 

Quanto aos recursos de presença, os colaboradores se utilizam de 

comparações (Dona Ciça), de Deus (Dona Ana) e de ilustração (Seu Severino), o 

que mostra que os oradores, para ganharem maior adesão às teses, ora recorrem 

ao raciocínio lógico, ora às crenças e valores religiosos, ora à apresentação de 

provas, como a ilustração por meio do percurso de migração, mas que sempre estão 

ilustrando suas teses com o intuito de esclarecer os fatos e, assim, garantir maior 

adesão.  

No que diz respeito aos valores e suas hierarquias, percebemos que os 

oradores, ao falarem sobre a seca, colocam a família, o trabalho e fé como 

prioridades para enfrentarem as precariedades. Esses valores são extraídos do 

lugares de ordem e de pessoa, por colocarem as pessoas e certas coisas como 

mais importantes que outras, além do lugar da existência, colocar o que já existe em 

detrimento ao que não existe, o que faz com que percebamos que os colaboradores 
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só enfrentavam a seca porque tinham prioridades em suas vidas, seja a família, o 

trabalho ou, até mesmo, a fé, por acreditar que um dia tudo isso mudaria.  

 

4.1.5 O trabalho e as frentes de emergência 

 

“Esses que não trabalhavam na emergência 

era porque tinham outro meio de vida. Aqui, 

essa pobreza aqui, tudo trabalhava” 

(Seu Joel) 

 

 A maior parte dos discursos dos colaboradores desta pesquisa foi reservada 

às histórias sobre trabalho, das dificuldades enfrentadas, ao prazer em 

desempenhar atividades. Atrelado a esse assunto, também se falou sobre as frentes 

de emergência, um programa do governo que garantia trabalho à população em 

períodos de estiagem. Devido a isso, essa sessão é a que tem o maior número de 

excertos, tendo em vista a ocorrência das teses formuladas. 

 Para início das análises, trazemos o discurso de Dona Adelça, que ao falar 

sobre como era o trabalho nas frentes de emergência, apresenta o seguinte excerto: 

 

Excerto 15 

 
 

Da emergência eu achava bom. Assim, nós nunca trabalhemos não, 
mas assim, tava dando oportunidade aqueles que estavam passando 
precisão, passando fome, né?! Bastava, nesses anos atrás, ter um 
ano de seca pra ter emergência, e aqui em nós já ta bem com três 
anos e nunca apareceu emergência nesses anos, era o que devia 
ter. (D. Adelcina – 80 anos) 

 

 Em seu discurso Dona Adelça defende que, mesmo nunca tendo trabalhado 

no nas frentes, a emergência dava oportunidade a quem passa fome, isto é, em 

épocas de estiagem as frentes de emergência davam a oportunidade de trabalho 

para as famílias pobres que não tinham outros meios de conseguir o alimento. Essa 

tese aparece de forma bem explicita quando a oradora diz que “nós nunca 

trabalhemos não, mas assim, estava dando a oportunidade aqueles que estavam 
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passando precisão” e em seguida, apresenta outros processos que sustenta essa 

fala, configurando-se, assim, a tese central do discurso.  

 Na sequência e em defesa da sua tese, Dona Adelça diz que “Bastava, 

nesses anos atrás, ter um ano de seca pra ter emergência”, ou seja, quando iniciava 

o período de estiagem, a comunidade começava a trabalhar nas atividades das 

frentes de emergência. Ao apresentar essa esse discurso, a oradora reforça a tese, 

utilizando os argumentos baseados na estrutura do real, por meio do argumento dos 

fins e o seus meios, uma vez que, a oradora apresenta um interação entre o que se 

deseja e os meios empregados para realiza-lo. Isto é, Dona Adelça coloca as frentes 

de emergências como meio para a população conseguir trabalho e, 

consequentemente, não passar fome, o que corrobora a tese principal. 

 Para despertar as paixões do auditório acerca da tese defendida, a oradora 

recorre à presença utilizando ela mesma como testemunha, ao dizer que mesmo 

não trabalhando na emergência, pode defender que essa era uma solução para dá 

oportunidade aqueles que estavam “passando precisão, passando fome”. Assim, a 

oradora se coloca com um recurso de presença, tendo em vista que, na visão do 

auditório, ela será uma testemunha que, mesmo não sendo beneficiada, pode 

comprovar a tese defendida por ela.  

  Quanto aos valores mobilizados, Dona Adelça apresenta trabalho, 

alimentação e oportunidade, quando revela que a oportunidade de trabalho faz com 

que as pessoas não tenham dificuldade de alimentação. No entanto, ao hierarquiza 

seus valores, a oradora coloca no topo de sua escala o valor de oportunidade, 

quando ela atribui o trabalho e a alimentação como dependentes das oportunidades, 

ou seja, segundo a oradora, se não houver as frentes de emergências, as pessoas 

passaram fome. Para mobilizar esses valores, Dona Adelça os extrai do lugar de 

essência, quando coloca que as oportunidades de trabalho em períodos de estiagem 

devem ser o essencial para que as famílias pobres possam ter meios de 

sobrevivência. 

 Dando continuidade às análises, passemos, agora, para o discurso de Seu 

Joel, que versa sobre quais as pessoas que precisavam do trabalho nas frentes de 

emergência e as pessoas que não precisam. Seguindo essa linha de raciocínio, Seu 

Joel apresenta a seguinte argumentação: 
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Excerto 16 

 
Aqui iam tudo! Aqui, de gente que não foi pra emergência era só Seu 
Chico do Brabo, Seu Fidelix. Esses mesmos que não iam, que não 
trabalhavam, mas vendiam as coisas fiado, quando era no dia da 
paga iam receber, sabe? Esses que não trabalhavam na emergência 
era porque tinham outro meio de vida. Aqui, essa pobreza aqui, tudo 
trabalhava. (Seu Joel – 81 anos) 

 

No excerto acima, fica claro que a tese defendida pelo orador é de que só os 

pobres trabalhavam nas frentes de emergência, enquanto quem tinha outro meio de 

vida não trabalhava. Seu Joel expõe de forma explicita essa tese, ao dizer que 

apenas Seu Chico do Brabo e Seu Fidelix não trabalhavam porque tinham outros 

meios de conseguir sustento e, em seguida afirma que “essa pobreza aqui tudo 

trabalhava”, referindo-se as pessoas que dependiam dos trabalhos das frentes de 

emergência. 

Com isso, ao mobilizar argumentos para ancorar a tese defendida, Seu Joel 

recorre aos argumentos baseados na estrutura do real, por meio do argumento dos 

fins e os meios. Percebemos isso, quando orador diz que as pessoas que tinham 

como se sustentar de outra forma, não precisavam das frentes de emergência, e, 

também, ao dizer que os pobres recorriam à “emergência” porque não tinha outro 

meio de trabalho. Dessa forma, Seu Joel apresenta um processo, com fins 

responsabilizados pelos meios, isto é, o pobre só trabalhava (os fins) na emergência 

devido à precisão de se manter (os meios), já outras pessoas que não trabalhavam 

na “emergência” era devido ter outros meios de vida. 

Na ilustração de sua tese, Seu Joel utiliza como recurso de presença as 

imagens de Seu Chico do Brabo e Seu Fidelix, dois moradores da comunidade 

Riacho do Meio que, segundo o orador, se mantinham através do trabalho com o 

escambo. Dessa forma, ao se utilizar da presença desses moradores, o orador 

ilustra a tese, se utilizando da autoridade dos moradores no intuito de garantir 

adesão ao seu discurso. 

No que se refere aos valores, verificamos que Seu Joel coloca no topo de sua 

hierarquia melhores condições de vida, ao deixar claro que as pessoas só 

trabalhavam nas frentes de emergência devido à falta de recurso financeiro e, por 

isso, Seu Joel as nomeia de pobres. Sendo assim, o orador extrai esse valor do 

lugar de essência, pois ao contrapor que outras pessoas não precisavam trabalhar 
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nas frentes de emergência porque tinham outros meios de vida, o orador deixa claro 

que ter melhores condições de vida é requisito básicos para uma pessoa não passar 

por dificuldades financeiras.  

Já no discurso de Dona Cristina, ela esboça como fazia para ajudar no 

sustento de sua casa, mesmo tendo que cuidar dos afazeres domésticos. Dessa 

forma, ao relatar uma das inúmeras atividades que desenvolvia, Dona Cristina 

apresenta o seguinte: 

 

Excerto 17  

 
 

Eu plantava as tomates e a gente não consumia tudo e o que 
sobrava eu vinha vender aqui, acredita? Amarrava uma rudia na 
cabeça, colocava a bacia de tomate na cabeça e vinha vender aqui. 
Vendia pouco. Num chegava nem aí lá em baixo, não. Alí, do alto do 
açude, eu vendia tudo. Nesse tempo num tinha o movimento que tem 
hoje não. Às vezes faltava um café, aí eu comprava uma quarta de 
café, faltava açúcar, era assim.(D. Cristina – 91 anos) 

 

No excerto acima, podemos perceber que a oradora defende a tese de que, 

naquela época, as pessoas pobres viviam do que plantavam e o que sobrava era 

vendido para comprar outras necessidades. Essa tese é apresentada de forma clara, 

já que a oradora, Dona Cristina, relata que plantava tomates para consumo próprio, 

mas quando sobrava, colocava a “rudia” na cabeça e ia à feira vender e com o 

pouco dinheiro que ganhava, comprava o café, o açúcar e outros mantimentos e, 

segundo ela, era a forma que encontrava para ajudar no sustento da família.  

Dona Cristina ainda relata que naquele tempo as coisas não eram iguais as 

de hoje, se referindo às vendas do comercio local. Com isso, para sustentar sua 

tese, a oradora recorre aos argumentos quase-lógicos, por meio do argumento de 

comparação, pois ao levar o auditório a refletir acerca das diferenças entre o 

passado e os dias atuais, a oradora permite que o auditório avalie uma realidade em 

relação à outra, possibilitando, por meio do raciocínio lógico, concordar com o que 

está sendo exposto e, assim, aderir à tese apresentada.  

 Dessa forma, ao narrar os seus modos de vida naquela época, a oradora 

ilustra sua tese, apresentando a sua própria história, no que se refere ao trabalho 

exercido por ela. Sendo assim, essa ilustração é utilizada, por Dona Cristina, como 

um recurso de presença, uma vez que a riqueza no detalhamento da história, como 
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a localização, os personagens e o ambiente, torna a história próxima ao pensamento 

do auditório, mobilizando suas paixões, permitindo, assim, uma maior adesão.  

 Nessa ilustração, Dona Cristina acaba revelando alguns valores como, por 

exemplo, o trabalho e o sustento da família. No entanto, a oradora hierarquiza seus 

valores colocando no topo de sua hierarquia o valor do sustento da família, uma vez 

que só se vendia os tomates para adquirir o pouco dinheiro e, com isso, comprar as 

necessidades básicas para o sustento da família. A oradora extrai esse valor do 

lugar de pessoa, ao classificar o sustento da família, como uma prioridade nas suas 

atribuições, isto é, assume a superioridade das pessoas em detrimento de outras 

coisas, o que corrobora com a tese de que só se vendia para comparar as 

necessidades básicas. 

 No excerto seguinte, veremos o discurso de Dona Ciça, em que podemos 

observar que ela expõe os modos de trabalho que tinha que exercer para conseguir 

adquirir o sustento da casa. Vejamos: 

 

Excerto 18  

 
 
Eu lavava roupa, trabalhava nas casas, engenho, plantava verdura. A 
gente se lamentando da situação da gente, o sofrimento de lavar 
roupa e a gente não saía do canto. Naquele tempo meu filho, não 
tinha real, era muito difícil pegar num cruzado. Meu filho pediu muitas 
vezes, mãe me dê um cruzado pra eu comprar um bolachão, eu 
dizia: Tem não, meu filho. O povo não podia ajudar uns aos outros, 
porque sem poder, sem ter com o quê, era tudo de uma altura, tudo 
da mesma altura, não tinha para aonde você correr. Tinha que topar 
tudo, trabalhar em tudo. (D. Ciça – 101 anos) 
 

Durante toda a explanação de sua tese, Dona Ciça defende que as pessoas 

tinham que trabalhar de várias formas, porque era difícil adquirir dinheiro. Essa tese 

é defendida do início ao fim do discurso da oradora, já que Dona Ciça já inicia seu 

discurso dizendo que trabalhava lavando roupa, arrumando casa, nos engenhos e 

na plantação de verduras e em seguida apresenta as dificuldades que sofria como, 

por exemplo, o pouco dinheiro que recebia por lavar roupas. Já para finalizar, ela diz 

que “tinha que topar tudo, trabalhar em tudo”. Assim, toda essa explanação retoma 

sempre o centro de seu discurso, que é a tese, ou seja, Dona Ciça torna o discurso 

redundante com o intuito de reforçar cada vez mais a sua tese. 
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Para defender a sua tese, a oradora ancora-se aos argumentos baseados na 

estrutura do real, no argumento de causa e consequência, ao colocar que a busca 

por vários tipos de trabalho, é uma consequência da falta de uma remuneração 

justa, que dê para sustentar a família. Dessa forma, quando a oradora recorre ao 

argumento de causa e consequência, tem por intuito valorizar um acontecimento, 

neste caso, o motivo de tanto trabalho, e apresentar ao auditório como um valor 

diante das causas que, por isso, sua tese é digna de credibilidade. 

Para tornar sua tese presente ao auditório, Dona Ciça utiliza a ilustração 

como recurso de presença, apresentando uma narrativa que envolva as paixões do 

ouvinte e aumente suas chances de adesão à tese. Ou seja, a oradora se vale de 

narrar suas dificuldades, expondo, inclusive, um diálogo com seu filho, o que 

mobiliza a sensibilidade do auditório, fazendo com que os acontecimentos se tornem 

mais próximos, comovendo as emoções, o que facilitará a adesão.  

Percebe-se assim, que na escala de hierarquia de Dona Ciça está o valor do 

trabalho, uma vez que, mesmo ganhando pouco dinheiro, a oradora faz questão de 

expor os vários tipos de trabalho que exerce. Dona Ciça extrai esse valor do lugar de 

essência, ao deixar claro que ter coragem para trabalhar e sustentar sua família 

deve ser característica base de alguém, ou seja, a oradora valoriza o trabalho como 

essência de um indivíduo como representante bem caracterizado.  

Para finalizar os discursos sobre o trabalho e as frentes de emergência, 

apresentamos um excerto do discurso de Maria do Socorro Rêgo, mais conhecida 

como Dona Baía. Nascida no Riacho do Meio, Dona Baía tem sua história de vida 

voltada à comunidade, uma vez que foi, junto a sua família, uma das primeiras 

moradoras da localidade.  

Dessa forma, ao falar sobre o trabalho no engenho, quando ainda era criança, 

Dona Baía apresenta a seguinte argumentação: 

 

Excerto 19 

 
 

Lembro que tinha muito trabalho no engenho. As mulheres tinha uma 
história de puxar alfenim. Eu era menina velha, ia pra lá de enxerida, 
não ganhava nada, puxava alfenim porque eu comia. E parece que 
eles rodavam muito esse engenho. O engenho era a boi, aí quando 
era um certo tempo que já tinha muita garapa eles suspendiam, aí 
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iam ferver a garapa. Tinha dia que iam fazer rapadura. (D. Baía – 
79 anos) 
 

Ao narrar as lembranças, de ainda criança, sobre o trabalho no engenho de 

cana-de-açúcar, Dona Baía deixa claro que no engenho do Riacho do Meio tinha 

muito trabalho, sendo esta a tese defendida pela oradora.  Essa tese fica explícita 

devido a oradora relatar, do início ao fim da seu discurso, alguns trabalhos 

desenvolvidos no engenho, como puxar alfenim, fazer a garapa e fazer rapadura, 

além de dá importância ao fato de que eram muitas pessoas trabalhando naquele 

lugar, quando logo início do excerto, a oradora diz que lembra que tinha muita gente 

trabalhando no engenho.  

Na defesa de sua tese, Dona Baía se ancora nos argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, por meio do argumento de ilustração, uma vez 

que, em prol de sua tese, a oradora apresenta diversos acontecimentos no intuito de 

esclarecer o seu enunciado. Isto é, quando Dona Baía narra suas lembranças, por 

meio dos trabalhos, das formas de trabalho no engenho e das pessoas que 

trabalhavam, ela fornece casos particulares para que o auditório possa atribuir a sua 

tese, aumentando-lhe a presença. 

Desse modo, Dona Baía se aproveita desse argumento para ser usado 

também como recurso de presença, uma vez que sua ilustração aproxima do 

auditório os acontecimentos, ora particulares. Ou seja, ao narrar suas lembranças 

sobre o trabalho no engenho, a oradora tem por objetivo impressionar a imaginação 

do seu ouvinte, afim de despertar sua atenção para os acontecimentos que 

corroboram a tese defendida e, assim ganhar adesão.  

Nessa ilustração, a oradora mobiliza valores como o trabalho e o engenho de 

cana-de-açúcar. No entanto, ao hierarquizar seus valores, Dona Baía coloca no topo 

de sua escala o valor que o engenho tem para a comunidade Riacho do Meio, por 

garantir muitos empregos e, consequentemente, renda para as famílias da 

comunidade. Sendo assim, a oradora extrai esse valor do lugar da quantidade, uma 

vez que os motivos que a leva hierarquizar o engenho no topo de sua escala, é a 

quantidade de empregos que o engenho dispõe para os moradores do Riacho do 

Meio, assim garantindo renda e o sustento das famílias da comunidade. 

Como vimos nos excertos acima, foram muitos os espaços reservado para 

falar sobre o trabalho dos moradores do Riacho do Meio no século passado. Com 
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isso e para melhorar a interpretação dos dados, apresentamos o quadro-síntese dos 

processos argumentativos mobilizados: 

 

Quadro 5: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre o trabalho e as 
frentes de emergência. 

     Fonte: Dados da Pesquisa, Pau dos Ferros 2016. 

 

 Com as análises dos excertos sobre o trabalho e as frentes emergências, 

pudemos constatar que os oradores formulam suas teses sempre levando em 

consideração as dificuldades que se tinham com trabalho naquela época, seja pela 

má remuneração, seja pela seca, representada por meio das frentes de 

emergências. Assim, as teses apresentadas por Dona Adelça e Seu Joel voltam-se 

para o trabalho nas frentes de emergência, já que, naquela época, em períodos de 
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estiagem, era o único meio de conseguir renda para sustentar a família, ambos os 

oradores defendem as frentes de emergência, pois, segundo eles, traziam 

oportunidades para que precisava. As teses de Dona Cristina e Dona Ciça se 

distanciam um pouco das primeiras, no entanto, se assemelham entre si, pois falam 

sobre o trabalho das mulheres para o sustento da casa, já que ambas discorrem 

sobre os meios que tinham que fazer para poder sustentar a família. Já a tese de 

Dona Baía, se diverge das demais teses apresentadas, já que a oradora se detém a 

falar sobre o trabalho no engenho de cana-de-açúcar, defendendo a quantidade de 

empregos que o engenho dispunha para a comunidade Riacho do Meio. 

 Quanto aos argumentos que ancoram as teses, percebemos que mais da 

metade dos oradores vincula-as aos argumentos baseados na estrutura do real, por 

meio dos argumentos dos fins e os meios (Dona Adelça e Seu Joel) e causa e 

consequência (Dona Ciça). Isso se dá porque em suas teses os oradores 

apresentam um vínculo causal entre o processo e o resultado desse processo, ou 

seja, os oradores expõem acontecimentos que tem relação com as suas 

decorrências, seja por uma interação entre os objetivos perseguidos e os meios 

empregados para realizá-los, como nas teses de Dona Adelça e Seu Joel, ou por 

meio da presença da causa e suas consequências, como a tese de Dona Ciça. Já os 

outros dois argumentos são utilizados através dos argumentos quase-lógicos, do 

argumento de comparação, já que a oradora (Dona Cristina) tem a intenção de 

despertar no auditório o contraste entre épocas e, assim, convencê-lo da tese. Logo, 

o outro argumento se dá através dos argumentos que fundamentam a estrutura do 

real, por ilustração, já que Dona Baía tem por finalidade instigar a imaginação do 

auditório acerca de suas lembranças no engenho de cana-de-açúcar.  

 No que diz respeito aos recursos de presença, percebemos que os oradores 

recorrem à ilustração por meio de narrativas de acontecimentos da época, em 

alguns casos, os oradores incluem experiências de si e de outros moradores da 

comunidade. Dessa forma, consideramos que isso se dá devido os oradores 

acreditarem que as histórias contadas instigam imaginação do ouvinte, 

apresentando esclarecimentos acerca da tese, o que possibilita maior credibilidade. 

Logo, quando se inclui experiências de si e de outras pessoas, os oradores buscam 

se colocar e colocar as pessoas como testemunhas dos acontecimentos narrados, o 

que traz confiança à tese e, assim, ganhar a atenção do ouvinte ao discurso. 
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 Com relação às hierarquias de valores, percebemos que os colaboradores 

mobilizam valores distintos, que vão desde as oportunidades de trabalho, como o 

próprio trabalho em si, do sustento da família à alimentação, além do valor que o 

engenho de cana-de-açúcar representa para o Riacho do Meio. Essa divergência 

nos faz entender que o valor mobilizado por cada colaborador está ligado aos 

contextos de vida, isto é, cada orador expõe como prioridade aquilo que mais 

objetiva em sua vida. Para mobilizar seus valores, os colaboradores recorrem aos 

lugares da argumentação, em sua maioria ao lugar de essência, pois atribuem seus 

valores de trabalho, oportunidades e melhores condições de vida, como meios 

básicos de uma essência, ou seja, como a forma de se combater as desigualdades 

sociais. 

 

 

 4.1.6 A religiosidade e a capela de Santo Antônio 

 

“Leiam a bíblia. Se não fosse a bíblia vocês 

não tinham a capela de Santo Antonio” 

(Dona Auzenita Rêgo) 

 

A capela de Santo Antônio, padroeiro do Riacho do Meio, construída por meio 

de uma mobilização de toda comunidade, teve grande representatividade nas 

histórias contadas pelos colaboradores. Atrelado a isso, também foram narradas 

histórias de fé e devoção a Deus e aos santos, teses que revelam as crenças e a 

religiosidade da comunidade naquela época.  

 O primeiro excerto a ser analisado é um fragmento da fala de Auzenita Rêgo 

que mesmo não sendo moradora do Riacho do Meio, em meados do século passado 

frequentou a comunidade, já que era casada com Olívio de Souza, ex-morador e 

que possuía terras na localidade. Auzenita Rêgo foi uma das precursoras da ideia de 

se construir uma capela na comunidade, junto com Seu Zé Lobo. Ao relatar como 

surgiu o interesse por uma capela, a oradora apresenta a seguinte fala: 
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Excerto 20 

 

 

A ideia da capela tinha surgido por causa da Bíblia, quando Seu Zé 
Lobo me viu lendo a bíblia e disse que tinha muita vontade que no 
bairro tivesse uma capela para ir à missa. Juntamos várias pessoas, 
aí aconselhei eles lerem a Bíblia, que a Bíblia era um grande 
ensinamento, que se não fosse a Bíblia vocês hoje não tinham Santo 
Antonio aqui, por que foi eu lendo a Bíblia que chamou a atenção de 
Zé lobo, despertou pra ele cobrar, aí foi muito aplauso, muita alegria, 
muita satisfação, aí eu pedi a cooperação de quem pudesse fizesse 
o possível pra ajudar por que a gente tava fazendo aquilo não era pra 
mim, nem só pra Zé Lobo, era pra toda comunidade do Riacho do 
Meio. (Auzenita Rêgo – 76 anos) 

 

Em sua fala, Auzenita apresenta a tese de que se não fosse a bíblia e o 

pedido de seu Zé Lobo, o Riacho do Meio não teria a capela de Santo Antônio. Essa 

tese aparece de forma clara em seu discurso, quando desde o início ela diz que a 

ideia surgiu devido a bíblia e, em seguida, aponta que Seu Zé Logo a viu lendo a 

bíblia e, por isso, despertou a ideia de se construir a capela. Auzenita ainda defende, 

de forma explicita, quando se dirige ao grupo de pessoas da comunidade, que “se 

não fosse a bíblia vocês não teria Santo Antônio aqui”, referindo-se a ideia da 

construção da capela, o que corrobora a tese apresentada. 

Dessa forma, ao defender a tese de que se não fosse a bíblia e o pedido de 

Seu Zé Lobo não existiria capela na comunidade, a oradora mobiliza os argumentos 

baseados na estrutura do real, por meio do argumento de causa e consequência, 

pois ao colocar a ideia da  construção da capela como resultado do pedido de Seu 

Zé Lobo ao vê-la lendo a bíblia, Auzenita apresenta uma consequência perante a 

sua causa, isto é, a oradora apresenta uma conduta, o surgimento da ideia da 

construção da capela, como o meio de alcançar um fim, a própria capela de Santo 

Antônio 

Na sequência da sua fala, a oradora diz que se reuniu com várias pessoas, 

moradores da comunidade Riacho do Meio, para apresentar a ideia, dizer como 

surgiu e pedir a cooperação de todos na construção, que concordaram com 

aplausos e alegria. Sendo assim, notamos que Auzenita ilustra a sua tese com essa 

narrativa, utilizando o grupo de pessoas como recurso de presença, já a inserção de 

pessoas como testemunhas de um acontecimento, gera maior credibilidade a tese e, 

assim, possibilitará uma maior aprovação por parte do auditório.  
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No final de sua fala, Auzenita diz “a gente tava fazendo aquilo não era pra 

mim, nem só pra Zé Lobo, era pra toda comunidade do Riacho do Meio”, isto é, o 

motivo da construção de uma capela para a comunidade, não era para benefícios 

pessoais da oradora nem de Seu Zé Lobo, mas do interesse religioso de toda a 

comunidade. Assim, na escala hierárquica de valores, a oradora coloca no topo o 

valor da religiosidade da comunidade, já que este valor transcende anseios 

pessoais. Com isso, Auzenita extrai seu valor do lugar da ordem, uma vez que 

coloca a religiosidade da comunidade em um lugar de superioridade a religiosidade 

pessoal da oradora e de Seu Zé Lobo. 

Dando continuidade aos discursos sobre a religiosidade, temos agora a fala 

de Dona Francisca que relata sobre sua fé em Deus e devoção ao padroeiro Santo 

Antônio. Vejamos o que diz a colaboradora: 

 

 

Excerto 21 

 
 

Eu tenho muita fé em Deus que quando soube que o padroeiro daqui 
era Santo Antonio, eu tinha ganhado Orlando, meu filho, aí coloquei 
o nome dele de Antonio Orlando e batizei na inauguração da capela. 
Houve o batizado de Santo Antonio com Antonio Orlando, Antonio 
Agripino e Antonio de Chicó, três Antonios, todos três foram 
batizados na inauguração da capela. (D. Francisca – 77 anos) 

 

 No excerto acima, é notória a tese defendida por Dona Francisca, quando, 

logo de início, ela diz que tem muita fé em Deus e que, por isso, quando soube que 

o padroeiro da capela seria Santo Antônio, logo colocou o nome do filho de Antonio 

para homenagear o santo e, assim, demonstrar sua devoção a Deus. Dessa forma, 

a tese defendida pela oradora é de que ela tem muita fé em Deus e que a maior 

maneira de defender essa tese seria homenagear o santo, colocando o seu nome no 

nome do filho, uma forma de demonstrar a sua fé. 

 Para sustentar sua tese, Dona Francisca se ancora nos argumentos 

baseados na estrutura do real, por meio do argumento dos fins e os meios. Esse 

argumento aparece quando a orador diz que “que quando soube que o padroeiro 

daqui era Santo Antonio, eu tinha ganhado Orlando, meu filho, aí coloquei o nome 

dele de Antonio Orlando”, assim, apresentando uma finalidade que justifica o seu 



130 
 

   

  

meio, ou seja, a oradora apresenta que o motivo pelo qual colocou o nome do filho 

Antônio Orlando foi a homenagem ao padroeiro da comunidade, Santo Antonio, que, 

dessa forma, corrobora a tese de que ela (a oradora) tem muita fé em Deus. 

 No decorrer de sua fala, a oradora ainda diz que batizou o seu filho Antonio 

Orlando na capela de Santo Antônio e que outras duas crianças com o mesmo nome 

também foram batizadas no mesmo dia, na inauguração da capela. Sendo assim, ao 

narrar esse acontecimento, Dona Francisca ilustra sua tese, utilizando o batizado 

das três crianças como recurso de presença, já que apresenta um fato pitoresco, o 

batizado na inauguração, algo que marcou a história da capela e, 

consequentemente, do Riacho do Meio, na tentativa de mobilizar as paixões do 

auditório para que, possivelmente discordará do acontecimento, já que o batizado na 

inauguração da capela é algo de conhecimento de todos os moradores da 

comunidade. 

 Com a apresentação dessa tese, Dona Francisca coloca no topo de sua 

hierarquia o valor da Fé, já que ela defende veementemente, apresentando 

acontecimentos que corrobore com a tese, que ela é uma pessoa que tem muita fé 

em Deus. Para hierarquizar esse valor, a oradora recorre ao lugar de existência, ao 

colocar como prioridade aquilo que existe, como a religião e a fé existem para ela. 

Isto é, Dona Francisca coloca a fé que tem em Deus como algo real, que existe e 

influência as pessoas, como algo que necessite de prioridade e que, inclusive, seja 

digno de sua homenagem.   

Dando sequência aos excertos sobre a religiosidade e a capela de Santo 

Antônio, apresentamos agora a fala de Dona Adelça que ao agradecer a Deus pela 

vida que tem, mesmo com os sofrimentos passados, a oradora apresenta a seguinte 

tese: 

 

Excerto 22 

 
 

Eu dou muito graças a Deus pela minha vida, não é porque se 
passou necessidade, se teve tempo de sofrimento, que a gente sabe 
que a gente tem tempo de sofrimento e de alegria, mas graças a 
Deus tudo é superado na vida, e eu sou muito feliz na minha vida. (D. 
Adelcina – 80 anos) 
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 Na fala de Dona Adelça, fica claro que a oradora defende a tese de que ela é 

muito feliz devido a sua crença em Deus. Essa tese aparece de forma explícita 

quando a oradora coloca, logo no início de sua fala, que é muito agradecida a Deus 

pela oportunidade de viver, que mesmo com as dificuldades, algo que orador diz ser 

inerente a vida, ela consegue ser feliz. Assim, a oradora revela que toda superação 

das dificuldades deve-se graças a Deus. 

 Dessa forma, ao dizer que toda a superação das dificuldades se dá pela 

graça de Deus, a oradora ancora sua tese nos argumentos baseados na estrutura 

do real, por meio do argumento dos fins e os meios, já que a Dona Francisca 

apresenta, na sua tese, um processo que resulta uma finalidade, assim, a oradora 

assenta que sua felicidade e superação é resultado um processo de devoção e fé 

em Deus, sendo assim, um meio de se conseguir a graça divina. 

 Para ilustrar sua tese, Dona Adelça utiliza a imagem de Deus como recurso 

de presença, ao narrar que sua felicidade é resultado de sua fé em Deus, assim, a 

oradora mobiliza as paixões do auditório, suas crenças e religiosidade para mexer 

com as emoções e tornar o discurso mais próximo do auditório que, prontamente, 

dará maior credibilidade, já que Deus é sinônimo de verdade para os cristãos.  

 Na ilustração de sua tese, a oradora mobiliza o valor da fé no topo de sua 

hierarquia de valores ao revelar toda sua crença e religiosidade é responsável pala 

felicidade que tem na vida, assim, a fé é colocado como um importante valor na vida 

de Dona Adelça. Para hierarquizar esse valor, Dona Adelça recorre ao lugar da 

existência, já que ela dá prioridade àquilo que existe, que é real na vida da oradora, 

no caso, sua fé em Deus. 

 Por fim, temos o ultimo excerto sobre a religiosidade, fragmento do discurso 

de Dona Ciça Preta que, ao relatar sobre as dificuldades que passou na vida e ao 

comparar com as dificuldades que outras pessoas passam no dia de hoje, a oradora 

apresenta o seguinte:  

  

Excerto 23 

 
 

Do que eu passei eu me lembro, me lembro de tudo. Passei fome, 
passei precisão, doença. Tudo disso eu me lembro. Hoje só falam 
em forró, cadê que vão rezar para o nosso Senhor abençoar pra 
esse açude tomar água, pra gente deixar de comprar. Naquele tempo 
tinha religião, o povo tinha fé em Deus. (D. Ciça – 101 anos) 
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 Dona Ciça inicia seu discurso dizendo que se lembra de muitas coisas que 

superou, como a fome, as doenças e as dificuldades financeiras, deixando claro que 

conseguiu superar tudo isso devido suas rezas a Deus. No final de sua fala, a 

oradora faz uma comparação entre a religião nos dias atuais com a religião em 

outras épocas, quando diz que as pessoas, hoje em dia, não rezam, não têm 

religião. Dessa forma, percebemos que a tese defendida por Dona Ciça é a de que 

antigamente tinha religião, o povo tinha fé em Deus, já que ela diz que atualmente 

as pessoas não rezam a Deus, não pedem bênçãos ao “nosso senhor”, que as 

pessoas só pensam em festas.  

 Mediante esse discurso, notamos que para ancorar sua tese, Dona Ciça 

recorre aos argumentos quase-lógicos, por meio do argumento de comparação, uma 

vez que a oradora utiliza os modos que se praticavam religião em sua época em 

comparação com as formas de religião atualmente, demonstrando que não há 

crenças, fé em Deus nos dias de hoje. Ao utilizar esse argumento, a oradora tem o 

intuito de instigar o raciocínio lógico do auditório acerca do contraste entre as 

épocas, possibilitando que o ouvinte possa perceber as diferenças e, assim, 

confirmar a tese defendida pela oradora. 

 Desse modo, ao fazer a comparação entre as épocas, Dona Ciça ilustra sua 

tese, utilizando os modos religiosos e as crenças de hoje em dia como recurso de 

presença, já que o auditório é conhecedor de como as práticas religiosas, 

atualmente, tem perdido adeptos e também por saber que é crescente a procura da 

população por festas e “forró”, como dito pela oradora. Com essa ilustração, o 

discurso se torna presente ao auditório que, por conhecer essa realidade, 

concordará com a tese. 

 Ao defender a tese de que antigamente tinha religião, o povo tinha fé em 

Deus, fazendo as comparações entre as épocas e ilustrando com as crenças de hoje 

em dia, Dona Ciça apresenta no topo de sua hierarquia o valor de religião, já que, ao 

fazer a comparação, a oradora demonstra que ser religioso nos dias de hoje é mais 

que preciso, uma vez que as pessoas deveriam rezar para pedir chuva a Deus. 

Assim, para hierarquizar esse valor, a oradora recorre ao lugar de essência ao 

colocar a religiosidade como algo que caracteriza a essência de uma pessoa, ou 

seja, ser religioso nos dias atuais, com as dificuldades que se passam atualmente, é 
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tão preciso quanto quando se passava fome, doenças e dificuldades financeiras em 

meados do século passado. 

 Nesse tópico, em consonância com os objetivos desta pesquisa, analisamos 

as teses sobre a religiosidade e a capela de Santo Antônio reveladas pelos 

colaboradores. Dessa forma, com as análises já realizadas, apresentamos, a seguir, 

o quadro síntese contendo os processos argumentativos que sustentam as teses 

defendidas.  

 

Quadro 6: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre a religiosidade 
e a capela de Santo Antônio. 

    Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 
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 Fazendo uma breve análise do quadro síntese que reúne os processos 

argumentativos que sustentam as teses sobre a religiosidade e a capela de Santo 

Antônio, podemos perceber que, no que diz respeito às teses, os oradores sempre 

apresentam crenças religiosas, fé e devoção a Deus e a Santo Antônio, padroeiro da 

comunidade. Nas teses apresentadas, é notória a presença de agradecimentos e 

devoção a Deus, seja por meio da bíblia, que a partir dela surgiu a ideia da 

construção da capela (Auzenita Rêgo), seja pela fé depositada (Dona Francisca), 

agradecimentos pelas superações, por proporcionar a felicidade (Dona Adelça), ou, 

até mesmo, pela comparação entre os modos de religião de hoje em comparação 

com antigamente. Dessa forma, percebemos que os colaboradores, nas defesas das 

teses, expõem suas devoções ao padroeiro do bairro, mas, sobretudo, defendem 

com veemência as suas crenças, religião, devoção e fé em Deus, algo considerado 

como essencial na vida do povo que viveu em meados do século XX. 

 No que diz respeito às técnicas argumentativas, notamos que a maioria dos 

oradores recorrem aos argumentos baseados na estrutura do real, seja pelo 

argumento de causa e consequências (Auzenita Rêgo), seja pelo argumento dos fins 

e os meios (Dona Francisca e Dona Adelça), uma vez que, ao exporem suas 

crenças, devoção e fé em Deus e em Santo Antônio, os oradores se ancoram em 

acontecimentos que se sustentam na realidade, sem que se fuja do campo real do 

auditório, isto é, que tenham como base uma realidade conhecida pelo ouvinte, 

como a construção da capela de Santo Antônio e a felicidade proporcionado por 

Deus, que demonstram consequências/implicações resultantes de um processo. 

Apenas Dona Ciça utiliza o argumento quase-lógico, argumento por comparação, já 

que a oradora confronta realidades, movimentando a parte lógica/racional do 

auditório. 

 Quanto aos recursos de presença, verificamos que os oradores recorrem às 

ilustrações de acontecimentos históricos, como no caso do batizado na inauguração 

da capela de Santo Antônio e como a reunião com os moradores da comunidade 

Riacho do Meio que se dispuseram a ajudar na construção da escola, além de 

utilizar a figura de Deus e as crenças do passado. Desse modo, ao apresentarem 

essas ilustrações, os oradores se valem de acontecimentos importantes para a 

comunidade e de valores, como Deus e as crenças, com fatos já conhecidos pelos 
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moradores do Riacho do Meio, recursos que mobilizem as paixões do auditório e, 

assim, o faça concordar com a tese defendida.  

 A hierarquização dos valores, nos excertos apresentados, demonstra que 

religião e fé são alçados no topo das hierarquias, uma vez que todas as teses giram 

em torno das crenças, devoção e os modos religiosos da época. Sendo assim, 

esses valores são extraídos dos lugares de ordem, existência e essência. O lugar 

aos quais os oradores mais recorreram, foi ao lugar de existência (Dona Francisca e 

Dona Adelça), já que elas apresentam a fé como algo que existe, algo real, e deve 

ter prioridade em detrimento as demais coisas. Já o valor da religiosidade, ora 

recorre ao lugar de ordem, ao colocar a religião como prioridade (Dona Auzenita), 

ora ao lugar de essência, ao ser colocada como essencial na vida das pessoas 

(Dona Ciça).  

 

4.1.7 A educação e o grupo escolar 

 

 Na fala de dois de nossos colaboradores foi possível perceber a preocupação 

com a educação dos filhos, seja por meio da conduta pessoal, valores morais e 

religiosos, seja pela educação pública disponível no grupo escolar da comunidade. 

Os discursos de Dona Francisca e Seu Joel demostram a preocupação com 

formação dos filhos, uma vez que, naquela época, o ensino público era precário e a 

educação era basicamente restrita aos ensinamentos familiar. 

 A primeira fala é de Francisca de Souza Rêgo, de 77 anos, nascida na 

comunidade Riacho do Meio, onde viveu toda a sua infância/adolescência e vive até 

hoje. Ao se referi a educação dos filhos, Dona Francisca apresenta a seguinte fala: 

 

Excerto 24 

 
 

Dei educação a todo mundo aqui de casa. Batizei, fiz primeira 
comunhão, ensinei a trabalhar. Só não ensinei a roubar! Todo mundo 
trabalhava no roçado. Todo mundo aqui sabe trabalhar. As mulheres 
são boas donas de casa. (D. Francisca – 77 anos) 

 

No excerto acima, podemos perceber que Dona Francisca não fala sobre a 

educação como mero ensino de matérias/disciplinas escolares que têm por 
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finalidade desenvolver o conhecimento crítico das pessoas, mas como instrução de 

valores éticos e morais que devem ser ensinados em casa, para que se tenham 

filhos obedientes à religião, honestos e trabalhadores. Dessa forma, a tese 

defendida pela oradora é de que, naquela época, a educação era algo ensinado em 

casa, pelos pais, através de exemplos de valores éticos e morais no seu convívio 

familiar. Isso fica claro desde o início de sua fala, quando ela diz “dei educação a 

todo mundo aqui de casa”, referindo-se aos ensinamentos religiosos e éticos, 

representados na fala “Batizei, fiz primeira comunhão, ensinei a trabalhar. Só não 

ensinei a roubar!”, o que, segundo a oradora, são princípios da educação que os 

pais devam passar para seus filhos.  

Dona Francisca segue seu discurso dizendo “Todo mundo aqui sabe 

trabalhar. As mulheres são boas donas de casa”, colocando o fato de seus filhos 

serem ótimos trabalhadores como resultado da boa educação familiar dada por ela. 

Sendo assim, percebe-se que, para defender sua tese, a oradora recorre aos 

argumentos baseados na estrutura do real, por meio do argumento dos meios e os 

seus fins, já que a educação dada por ela, com base nos valores religiosos, morais e 

éticos, é o meio para conseguir que seus filhos sejam boas trabalhadoras e bons 

trabalhadores que, nesse caso, foi a sua finalidade. Portanto, Dona Francisca afirma 

que os fins de seu ensino são correspondentes de seus valores absolutos. 

Tomando esse mesmo fragmento, no qual Dona Francisca coloca os filhos 

como ótimos trabalhadores, e a fala “Todo mundo trabalhava no roçado”, notamos 

que a oradora utiliza dessas falas para ilustrar sua tese, apresentando os seus filhos 

como recursos de presença, uma vez que, ao narrar isso, a oradora envolve a 

reflexão do auditório, fazendo com que ele imagine a figura dos seus filhos como 

bons cidadãos e boas cidadãs, levando em consideração que o auditório conhece os 

filhos da oradora, o que torna o discurso presente ao ouvinte, o que possibilita a 

adesão à tese. 

Quanto aos valores, observamos que aparecem de forma bem explicita no 

discurso. Sendo assim, quando Dona Francisca diz que batizou, fez primeira 

comunhão e que só não ensinou a roubar e, por isso, seus filhos são bons 

trabalhadores, a oradora mobiliza valores de trabalho, religião e honestidade como 

preceitos base para uma pessoa ser bem educada. Dessa forma, no topo de sua 

hierarquia, a oradora coloca o valor de trabalho, já que, para ela, ser um ótimo 
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trabalhador ou trabalhadora é a demonstração que se teve uma boa educação 

familiar, pautada nos preceito religiosos e honestidade. Para hierarquizar seus 

valores, Dona Francisca recorre ao lugar de essência, pois os ensinamentos por 

meio do trabalho, religiosidade e honestidade, são características essenciais para 

educar seus filhos a serem bons cidadãos.  

Na sequência, temos o discurso de Seu Joel, que diz que a falta de educação 

da filha na zona rural foi um dos motivos que o fez ir morar na comunidade Riacho 

do Meio. Dessa forma, Seu Joel destaca que: 

 
 

Excerto 25 

 
 

Eu vim pr’aqui, pro Riacho do Meio, só por causa dessa mulher, 
dessas mulheres, minhas filhas também, porque num tinha estudo lá. 
Num tinha escola lá nos Estevam. Aí eu disse “quer saber de uma 
coisa, vou logo pra rua porque lá tem educação para as minhas 
filhas”. Aqui tinha o grupo escolar. (Seu Joel – 81 anos) 

 

 Tomando como base a transcrição do discurso de Seu Joel sobre a educação 

de suas filhas, percebemos, logo no início da fala, quando ele diz “eu vim pr’aqui, 

pro Riacho do Meio, só por causa dessa mulher, dessas mulheres, minhas filhas 

também, porque num tinha estudo lá”, que o orador defende a tese de que na zona 

rural não tinha escola para a educação de suas filhas. Isso fica claro porque o orador 

morava na zona rural, com seu patrão Luís Estevam, e lá não tinham como colocar 

suas filhas em uma escola. Essa tese é reforçada ao longo de toda fala do orador, 

quando diz que veio para rua, para o Riacho do Meio, devido aqui ter o grupo 

escolar, referindo-se a escola estadual João Escolástico. 

 Na sequência de seu discurso, Seu Joel reafirma que veio “logo para rua”, 

referindo-se a zona urbana, devido ter escola para suas filhas estudarem, o que 

corrobora com sua fala anterior. Com essas falas, podemos perceber que para 

sustentar sua tese, Seu Joel se ancora nos argumentos baseados na estrutura do 

real, por meio do argumento de causa e consequência, ao colocar que os motivos de 

sair da zona rural para zona urbana, nas localidades da comunidade Riacho do 

Meio, foi a preocupação com a educação de suas filhas, assim, apresentando ao 

auditório, um fato referente às suas consequências. 
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 Na sequência, o orador finaliza seu discurso dizendo “aqui tinha grupo 

escolar”, referindo-se à comunidade Riacho do Meio. Sendo assim, de acordo com 

esse fragmento, que é reforçado em toda a fala de Seu Joel, percebemos que para 

tornar seu discurso presente ao auditório, mobilizando as paixões e a reflexão sob o 

os fatos narrados, o orador utiliza a falta de uma escola, e os efeitos produzidos em 

decorrência disso, como um recurso de presença. Dessa forma, Seu Joel instiga a 

imaginação do seu ouvinte, possibilitando a sensibilização para o fato de que, caso 

ele ficasse na zona rural, suas filhas não teriam oportunidade de estudar, o que 

mexe com as emoções do auditório e o faz concordar com as suas escolhas do 

orador. 

 Por fim, como Seu Joel deixa claro que o motivo de ter saído da zona rural 

para tentar uma vida melhor no Riacho do Meio foi o grupo escolar que existia na 

comunidade, percebemos que o orador mobiliza no topo de sua hierarquia de 

valores o valor da educação, já que a educação das filhas foi prioridade para ele, 

uma vez que largou o seu trabalho e toda a sua vida no campo para arriscar a vida 

em outro lugar. Desse modo, Seu Joel extrai seu valor do lugar de essência, pois ao 

traçar a educação como prioridade, já que almejava uma vida melhor para filhas, o 

orador coloca a educação como essencial na vida das pessoas.  

 Com as análises e interpretação das falas de Dona Francisca e Seu Joel já 

realizadas, relembremos, então, através do quadro síntese a seguir, os processos 

argumentativos que estruturam as teses sobre educação: 

 

Quadro 7: Quadro síntese de processos argumentativos em discursos sobre a educação e o 
grupo escolar. 

PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM DISCURSOS SOBRE A SECA 

Processos 
Argumentativos 

COLABORADORES 

DONA FRANCISCA SEU JOEL 

 
Teses 

 
A educação era ensinada 

pelos pais 
 

 
Na zona rural não tinha escola 

para a educação dos filhos 

 
Técnicas 
Argumentativas 

 
Argumento os fins e os meios 

 
Argumento de causa e 

consequência 
 

Recursos de   
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    Fonte: Dados da pesquisa, Pau dos Ferros 2016 

 

Fazendo uma breve análise do quadro síntese dos processos argumentativos 

e as teses mobilizadas em discursos sobre educação, por dona Francisca e Seu 

Joel, podemos perceber, inicialmente, que em suas teses os oradores defendem que 

educação deve ser prioridade para os filhos, sendo responsabilidade dos pais. Dona 

Francisca vê a educação como ensinamentos familiar, pautados em valores 

religiosos, éticos e morais, com objetivos voltados à obediência e ao trabalho, já Seu 

Joel prioriza a educação através de órgãos públicos, como o grupo escolar da 

comunidade Riacho do Meio, com objetivo na formação cidadã e profissionalizante. 

Mesmo com essa aversão, é notório que os colaboradores defendem a educação 

como ferramenta essencial para a formação de seus filhos, seja como fator moral e 

ético para desenvolvimento de um ser humano trabalhador e honesto (No caso de 

Dona Francisca), seja como um meio de oportunidade profissional e de mudança de 

vida.  

Dessa forma, na defesa de suas teses, ambos os colaboradores se utilizam 

dos argumentos baseados na estrutura do real, seja por meio dos fins e os seus 

meios (por Dona Francisca) ou pelo argumento de causa e consequência (por Seu 

Joel). Acreditamos que esta recorrência se dá devido Dona Francisca e Seu Joel 

apresentarem acontecimentos que demonstram resultados desejáveis ou não, ora 

por meio da justificativa de efeitos obtidos através dos métodos aplicados, como no 

caso dos filhos de Dona Francisca que são boas trabalhadoras e bons trabalhadores 

devido aos ensinamentos da mãe, ora por meio das consequências acarretadas em 

função das prioridades, como a decisão tomada por Seu Joel de sair da zona rural 

para ir para o Riacho do Meio em busca de educação para as filhas. Assim, ambos o 

oradores apresentam fatos vistos como prováveis e que tenham bases na realidade. 

Quanto às ilustrações que tornam as teses presentes ao auditório, verificamos 

que os oradores se apegam àquilo que traçam como prioridade: o trabalho dos filhos 

Presença O trabalho dos filhos no roçado 
e em casa 

 

A falta de uma escola 

 
Valores 

 
Trabalho, religiosidade e 

honestidade 

 
Educação 

Lugares da 
Argumentação 

 
Lugar de essência 

 
Lugar de essência 

 



140 
 

   

  

em casa e na roça (por Dona Francisca) e o grupo escolar do Riacho do Meio (por 

Seu Joel). Ao utilizar a imagem dos filhos como bons trabalhadores e boas 

trabalhadoras, a oradora se utiliza da imagem que os filhos têm hoje para reforçar a 

tese defendida, assim, o auditório que conhece os filhos atualmente, tomará a tese 

como verdadeira. O mesmo acontece com a ilustração de Seu Joel, que ao utilizar o 

grupo escolar da comunidade, torna o discurso presente ao ouvinte, já que a escola 

é, até os dias atuais, uma instituição importante na formação dos moradores do 

Riacho do Meio. Portanto, ambos os colaboradores recorrem ao que é de 

conhecimento do auditório, já que isso favorece a adesão às teses. 

Os valores e suas hierarquias penetradas nas teses dos colaboradores vão 

de encontro com aquilo que é desejado, priorizado por eles, ou seja, o trabalho, a 

religiosidade, a honestidade (Dona Francisca) e a educação (Seu Joel) são 

hierarquizados no topo da escala de valores porque são tidos como essenciais na 

formação humana e profissional dos seus filhos, são valores básicos que 

caracterizam pessoas honestas, educadas, inteligentes e profissionais, sendo estes, 

os objetivos dos pais, segundo os oradores. Desse modo, para hierarquizar esses 

valores, Dona Francisca e Seu Joel recorrem aos lugares de essência, pois, como já 

destacamos, esses são valores que representam a essência de filhos/filhas 

educados/educadas, trabalhadores/trabalhadoras e profissionais. 

 

4.2 CORRELAÇÕES ENTRE PROCESSOS ARGUMENTATIVOS NOS 

DISCURSOS QUE CONSTITUEM A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO 

 

Acreditamos que as análises realizadas nos excertos acima foram suficientes 

para contemplar as questões de pesquisas a que nos propomos responder nesta 

investigação. Assim, nos delimitamos, neste tópico, a construir uma síntese das 

observações realizadas, com o intuito de apresentar maiores esclarecimentos sobre 

como se constituem processos argumentativos que sustentam as teses sobre 

família, pobreza, o açude “25 de março”, seca, trabalho, religião e educação em 

‘lembranças de velhos’. Dessa forma, por considerarmos que os discursos 

analisados são indissociáveis, uma vez que todos corroboram e constituem a 

história e a memória da comunidade Riacho do Meio, nos vemos na necessidade de 

apresentarmos algumas correlações entre eles. 
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Sendo assim, as análises demonstraram que os colaboradores mobilizaram 

as três técnicas argumentativas pertencentes ao grupo de argumentos que associam 

as noções, composto pelos os argumentos quase-lógicos, os argumentos baseados 

na estrutura do real e dos argumentos que fundamentam a estrutura do real. Desse 

modo, percebemos que há uma incidência maior no uso dos argumentos baseados 

na estrutura do real, sendo estes mais que a metade dos argumentos apresentados 

(58,6%), seguidos pelos argumentos que fundamentam a estrutura do real (27,6%) 

e, de forma menos intensa, aparecem os argumentos quase-lógicos (13,7%). 

 Dos argumentos baseados na estrutura do real, que representam a maior 

incidência, as técnicas mais utilizadas foram o argumento de superação (01), os fins 

e os meios (04), causa e consequência (07), argumento pragmático (01) e 

argumento de direção (01). Dessa forma, consideramos que ao apresentarem suas 

teses sobre família, pobreza, o açude “25 de março”, a seca, o trabalho e as frentes 

de emergência, a religiosidade, e a educação, os oradores sempre têm pretensões 

de basear os fatos e acontecimentos a uma realidade próxima ao senso comum do 

auditório. Ou seja, ao recorrer a um argumento de causa e consequência, em que se 

apresenta uma ligação de um meio com suas implicações, o orador apresenta ao 

auditório uma sequência lógica de acontecimentos que, possivelmente, se 

assemelham com a realidade vivida pelo auditório, o que acarretará uma maior 

probabilidade de adesão à tese apresentada. O mesmo acontece com os 

argumentos de superação, os fins e os meios, argumento pragmático e argumento 

de direção, que proporcionam ligações solidárias que se baseiam em uma realidade 

vigente no meio social no qual o auditório se insere, quer sejam fatos, verdades ou 

presunções.   

 Em relação aos argumentos que fundamentam a estrutura do real, 

verificamos que as técnicas utilizadas foram o argumento pelo exemplo (05) e o 

argumento por ilustração (03). Ambos os argumentos são fundamentados pelo caso 

particular em que podem variar entre generalizações (argumentos pelo exemplo) e 

por regularidades já estabelecidas (argumentos por ilustração). Sendo assim, 

podemos perceber que, em seus discursos, os idosos ora partem das vivências 

pessoais para fazer generalizações que eles acreditam serem universais, como por 

exemplo, a fala de Dona Cristina, quando diz “a água era bem limpinha, ninguém 

nunca adoeceu”, ora apresentam preceitos particulares como sendo regras já 
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estabelecidas, como na fala de Dona Adelça em que diz “as águas serviam para o 

trabalho das lavandeiras”. Assim, os oradores buscam por meio de percepções 

particulares, fundamentar uma realidade universal em que o auditório possa 

acreditar e aderir ao discurso, já que se trata de casos concebidos como verdade 

universal. 

 O grupo de argumentos que apareceram com menor intensidade foram os 

argumentos quase-lógicos, por meio de comparação (04), único argumento do grupo 

que foi mobilizado. Com essa incidência, podemos levantar a hipótese de que os 

oradores recorrem às comparações para gerir o raciocínio formal do auditório, isto é, 

a partir das comparações, os idosos permitem com que o auditório possa contrastar 

diferentes contextos, como nas falas de Dona Adelça, “Em épocas passadas era 

mais fácil”, e Dona Ciça, “Não era como hoje não”, em que as oradoras comparam 

épocas para fazer com que o auditório possa tomar convicção da tese, a partir dos 

raciocínios provocados pela comparação entre épocas. Assim, os idosos, 

colaboradores da pesquisa, ao utilizarem o quase-lógico, sempre recorrem ao 

passado, a fim de comparar as realidades e, desse modo, construir seus discursos 

por meio de raciocínio lógica e formal. 

 No que diz respeito aos recursos de presença utilizados, verificamos que os 

colaboradores sempre buscam recursos que façam o discurso se tornar o mais 

próximo possível do auditório, seja por meio de narrativas, metáforas, outras 

pessoas como testemunhas ou, até mesmo, a credibilidade do próprio orador, ao 

relatar experiências de si. O recurso mais utilizado foi a presença de pessoas como 

testemunhas, sejam elas familiares ou a família como um todo, moradores da 

comunidade ou até mesmo a comunidade Riacho do Meio, que sempre são 

resgatados ao discurso a fim de testemunhar a veracidade dos fatos, que com isso 

constitui uma possível memória grupal. Outro recurso bastante apresentado foi o de 

ilustração por meio de narrativas que encantam e tornam as histórias mais 

sedutoras. Além disso, há quem recorresse aos valores religiosos, ao utilizar Deus 

como presença, o que gera efeito redobrado sobre o auditório, se este coloca a 

religião em sua escala hierárquica. 

Quanto aos valores e suas hierarquias, percebemos que os mais recorrentes 

foram família, verdade, educação, obediência, trabalho, moradia, fé e a comunidade 

Riacho do Meio, que em sua maioria são retirados do lugar de essência, quando 
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distinguem valores como representantes de uma essência, por exemplo, uma família 

constituída por pai, mãe e filhos que representa a essência de uma família para a 

sociedade, segundo o primeiro excerto analisado. Outro lugar recorrente foi o lugar 

de ordem, ao afirmar a superioridade de um valor em detrimento de outro, que 

podemos perceber quando o orador coloca o trabalho como superior às humilhações 

postas pelos patrões. 

Contudo, podemos perceber que os processos argumentativos que sustentam 

as teses reveladas em discursos sobre a comunidade Riacho do Meio em meados 

do século passado, nos possibilita compreender os modos de vida de trabalhadores 

e trabalhadoras da comunidade naquela época, expondo suas formas de pensar e 

de agir, bem como, nos permite resgatar a história e os modos de vida de todo 

Riacho do Meio, tornando-a patrimônio histórico-cultural da comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ela, o 

oceano seria menor.” 

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

 Reportamo-nos ao longo desta dissertação aos discursos de trabalhadores e 

trabalhadoras de meados do século passado, moradores, ex-moradores e 

frequentadores da comunidade Riacho do Meio, com o intuito de investigar 

processos argumentativos em discursos que constituem suas histórias de vida. 

Assim sendo, nesta pesquisa, interessamo-nos particularmente pela investigação de 

categorias analíticas da Nova Retórica (NR) como teses, técnicas argumentativas, 

recursos de presença, hierarquias de valores e lugares da argumentação 

mobilizados em discursos de idosos que vivem/viveram ou frequentaram a 

comunidade Riacho do Meio em meados do século XX. 

 Movidos por esse interesse, traçamos as questões de pesquisa que visavam 

respostas sobre como se constituíam os processos argumentativos em teses 

reveladas por idosos trabalhadores e trabalhadoras do século passado, isto é, como 

se estabeleciam as técnicas argumentativas, os recursos de presença, os valores e 

suas hierarquias e os lugares da argumentação que corroboravam as teses dos 

idosos. Com o propósito de suscitar respostas às questões formuladas, analisamos 

com base nos pressupostos teóricos de Chain Perelman e Olbrechts-Tyteca (2015) 

e a partir da formulação de categorias empíricas como família, pobreza, o açude “25 

de março”, a seca, o trabalho e as frentes de emergência, a religiosidade e a capela 

de santo Antônio, a educação e o grupo escolar, que nortearam o andamento das 

análises. 

 Em relação à primeira questão de pesquisa, que versa sobre quais as 

técnicas argumentativas que sustentam as teses dos idosos, percebemos que os 

colaboradores recorrem a várias técnicas argumentativas para sustentarem suas 

teses. As análises demonstraram que a maior parte dos argumentos mobilizados 

são pertencentes aos argumentos baseados na estrutura do real (58,6%), seguidos 

dos argumentos que fundamentam a estrutura do real (27,6%) e, com menos 
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intensidade estão os argumentos quase-lógicos (13,7%). Dessa forma, a maior 

incidência dos argumentos baseados na estrutura do real revela que os processos 

argumentativos em teses sobre família, pobreza, açude “25 de março”, trabalho, 

seca, religião e educação estão pautados em sua maioria em raciocínios que se 

fundamentam com base nas emoções e na realidade em que viveram, pois seus 

argumentos compreendem elementos, fatos e acontecimentos ligados as vivências e 

ao cotidiano da comunidade Riacho do Meio em meados do século XX. 

 Tendo respondido à primeira questão, passemos para a segunda, através da 

qual nos propusemos a analisar os recursos de presença que ilustram as teses 

reveladas. Em resposta a essa questão, notamos que os oradores sempre buscam 

recursos que tornam o discurso o mais próximo possível do auditório, seja por meio 

de narrativas, metáforas, outras pessoas como testemunhas ou, até mesmo, a 

credibilidade do próprio orador, ao relatar experiências de si. O recurso mais 

utilizado foi a presença de pessoas como testemunhas, sejam elas familiares, 

moradores da comunidade ou até mesmo a todo Riacho do Meio, que sempre são 

resgatados ao discurso a fim de testemunhar a veracidade dos fatos, que com isso 

constitui uma possível memória grupal. Assim, chegamos a hipótese que os idosos 

recorrem às ilustrações a fim de encantar o ouvinte com os detalhes e a riqueza dos 

relatos. 

Dessa forma e em resposta à referida questão, podemos tomar como 

hipótese uma ideia já apresentada em outros capítulos desta dissertação, em que 

defendemos que a memória, ora individual, constitui uma memória coletiva, ao 

serem ilustradas, contadas, testemunhadas, já que são inseridos como âncoras às 

teses, sujeitos e ambientes conhecidos por uma comunidade, grupo e/ou sociedade, 

que possivelmente, viveram experiências semelhantes. Assim, ao analisar os 

recursos de presença nos discursos dos idosos, podemos perceber que esse 

processo constrói uma memória coletiva da comunidade Riacho do Meio, em que 

histórias se entrelaçam e se cruzam, possibilitando compreender os modos de vida e 

de pensar da comunidade, bem como, o resgate da história do Riacho do Meio e a 

identidade do seu povo. 

Em resposta a última questão de pesquisa, que indaga sobre de que forma os 

valores são hierarquizados e quais os lugares da argumentação a que são 

recorridos, percebemos que os valores mais recorrentes no topo das hierarquias 
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foram família, verdade, educação, obediência, trabalho, moradia, fé e a comunidade 

Riacho do Meio, que em sua maioria são retirados do lugar de essência, quando 

distinguem valores como representantes de uma essência. Com isso, percebemos 

que quando os oradores organizam seus argumentos e, assim, expõe seus valores, 

eles elevam ao topo da sua hierarquia as necessidades básicas, como a sua família, 

a alimentação, moradia, entre outros. 

Desse modo, ao verificar esses valores e os lugares de onde são extraídos, 

percebemos que os idosos, colaboradores desta pesquisa, revelam muito mais que 

uma (re)memorização, demonstram, além disso, suas formas de pensar e de agir em 

comunidade. Ao expor seus valores, que servem como base para construir os 

modos de interação em sociedade, bem como, a constituição de seus raciocínios, 

fundamentados em crenças, convicções, emoções e paixões, os idosos nos revelam 

fatores culturais, ideológicos e históricos da comunidade Riacho do Meio, 

permitindo-nos, assim, resgatar e registrar os modos de vida da comunidade em 

meados do século passado. 

Admitidas essas hipóteses e considerando que a pesquisa tenha que está 

vinculada aos propósitos do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), 

ressaltamos a relevância deste trabalho para a linha de pesquisa “Discurso, 

memória e identidade” do referido programa, uma vez que buscamos ao longo desta 

empreitada contribuir direta ou indiretamente para os estudos da sociedade e seus 

aspectos culturais, históricos e ideológicos. Do mesmo modo, a pesquisa colabora 

com os estudos do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto, mais 

especificamente à linha “estudos de processos argumentativos”, já que nos 

propomos a investigar processos argumentativos em discursos de idosos sobre a 

comunidade Riacho do Meio, contribuindo para os estudos do texto e do discurso e, 

consequentemente, para a produção científica. Dessa forma, este trabalho 

possibilitou transitar entre a academia e a rua, das enfadonhas salas de aula à 

liberdade da periferia, das densas teorias às encantadoras histórias de vida, 

descontruindo muros e abismos que separam a universidade da sociedade.  

 Sendo assim, Imbuídos dessas experiências, chegamos as seguintes 

constatações: 
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1) O discurso argumentativo está em todas as formas de linguagem, desde os 

textos monitorados até os discursos informais e corriqueiros e por isso, 

precisa ser estudado em todas as suas esferas contextuais; 

2) O trabalho com processos argumentativos, teses, valores e hierarquias 

permitem conhecer a identidade, a memória e a cultura de um povo, tal como 

seus modos de agir e pensar em sociedade; 

3) É preciso investir em pesquisas que buscam valorizar a cultura, memória, 

identidade de determinado povo. 

 

Acreditamos, portanto, que, se observados os pontos destacados, a produção 

acadêmico-científica passará a apresentar resultados mais comprometidos com a 

sociedade, deixando de ser apenas uma atividade obrigatória e paliativa, passando 

a ser um processo de reflexão do homem perante o meio social, em que possa ser 

confrontadas experiências de si e do outro, entendendo o passado para 

compreender o presente e o futuro, a fim conhecer o mundo e a si mesmo. Além 

disso, esses direcionamentos possibilita a democratização da universidade, em que 

os muros e as portas devem ser abertas, escancaradas, até que não existam mais 

muros e portas entre a universidade e a sociedade. 

De um modo geral, vale ressaltar que as considerações sobre os resultados 

obtidos nesta pesquisa, nem de longe pode se atender a uma interpretação 

irrefutável ou que apresente um caráter conclusivo. Bem diferente disso, o que 

pretendemos é que essas considerações possam excitar futuras investigações, 

apresentando inúmeras contribuições para a cultura, memória e identidade de um 

povo, ou até mesmo, para os estudos de processos argumentativos em histórias de 

vida.  

Contamos também que nossa investigação pode contribuir para os estudos 

de memória e identidade cultural na educação básica, uma vez que focamos nos 

estudos de cultura, memória e identidade de determinado povo, que cada vez mais 

vêm sendo estudado e discutido em salas de aulas do ensino básico, como por 

exemplo, o programa Mais Educação e, sobretudo, as Olimpíadas de Língua 

Portuguesa. 

Contudo, acreditamos que a presente pesquisa não só contribui para a 

valorização das crenças, costumes e identidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
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de meados do século XX da comunidade Riacho do Meio, mas, sobretudo, 

reconhece e enaltecem as histórias de vidas que contrastam entre a dor e a alegria, 

a fome e a fartura, a seca e a chuva, confissões e desabafos, que revelam o viver e 

o sobreviver do povo sertanejo. São histórias prósperas, quando nem esperança se 

tem, que nos permitem ser mais que meros observadores/ouvintes, nos fazem 

perceber que somos parte de tudo isso e, que dessa forma, somos, antes de tudo, 

uns fortes!  
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Auzenita 
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APÊNDICE B -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Adelcina 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Ana 
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APÊNDICE D -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Maria do 

Socorro Rêgo 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Ciça 
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APÊNDICE F -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Maria 

Cristina Basílio e Joel Pereira da Silva 
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APÊNDICE G -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de 

Francisca de Souza Rêgo 
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APÊNDICE H -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Milton 

Bezerra da Silva 
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APÊNDICE I -  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de Severino 

Rafael dos Santos 
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APÊNDICE J – Transcrição da entrevista com Francisca de Souza Rêgo e 

Milton Bezerra da Silva 

 

ENTREVISTA COM DONA FRANCISCA E SEU MILTON REINALDO 

(A entrevista realizada no dia 20/01/2016, no alpendre da casa do casal, no sítio 

Alagoinha) 

 

LEGENDA 

D. Francisca: Dona Francisca de Souza Rêgo 

S. Milton: Seu Milton Bezerra da Silva  

Pesquisador: Sueilton Junior Braz de Lima 

 

Pesquisador: gostaria de saber primeiro o nome completo da senhora e a idade. 

D. Francisca:  Francisca de Souza Rego. A idade é 77 anos. 

Pesquisador: E o senhor? 

S. Milton: É Milton Bezerra da Silva conhecido como Milton Reinaldo.  A idade é 75 

anos completo. 

Pesquisador: O Sr. Lembra o ano que em que o Sr. Chegou aqui pelo Riacho do 

Meio?  

S. Milton: Me lembro... eu cheguei aqui em 1947.  

Pesquisador: Aí vinham de onde? 

S. Milton: Lá do pé da serra de Portalegre do engenho. 

Pesquisador: Hum o Sr. Trabalhava  no engenho? 

S. Milton: era... 

Pesquisador: Como era lá no engenho? 

S. Milton: A sei lá mim criei... mim criei não, vim pra aqui com a idade de 6 anos  
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D. Francisca: Ele é de 41 com seis anos. 

Pesquisador: Aí vocês se lembram porque que vocês vieram de lá pra cá? 

D. Francisca: A avó dele tinha esse terreno lá, vendeu e comprou esse daqui, aí só 

tinha ele.  

S. Milton: vendeu e comprou esse daqui, não comprou nem esse, comprou ali de 

junto da casa do leite, depois vendeu a Valdir e comprou esse terreno aqui.  

Pesquisador: E a senhora? A senhora veio depois ou já estava aqui quando ele 

chegou? 

D. Francisca: Não, eu já estava aqui, morava no Riacho do Meio, ali onde é de 

Aureliano. 

Pesquisador: Como foi que a senhora chegou aqui no Riacho do Meio, lá no Riacho 

do Meio? 

D. Francisca: Nós morávamos... não tinha canto pra morar certo, meu pai morava 

pra aqui e pra acolá, aí veio um conhecido meu, comprou esse terreno. tinha umas 

duas casas e nós moremos lá de 51 até 52.  Em 52 eu arrendei aqui e casei com 

ele, mamãe não queria. 

Pesquisador: e era, não queria por quê? 

D. Francisca: Porque não queria, mamãe não queria e ele mim roubou, agora em 

maio, no dia 30 de maio, vai fazer 57 que ele mim roubou, e no dia 21 de junho nos 

casamos, ele mim tirou e botou na casa do pai de Honor ali onde mora (inaudível) 

Pesq. – Como foi esse roubo? Ele roubou a senhora? 

Sr. -  Milton - Lá na Igreja. 

D. Francisca: No Jipe, o jipe que era Valdir Queiroz, na noite da coroação aí tinha 

se combinado ali na Praça do Obelisco, ele e os companheiros dele. De primeiro, 

um rapaz não roubava uma moça só ele, era ele e um outro casado né? Expedito 

Simão, aí mim tiraram e botaram lá em compadre João (inaudível) passei 22 dias e 

com 22 dias. 
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Pesquisador: E seus pais acharam o que?  

D. Francisca: Eu não passei nem lá no dia do casamento que eles não queriam, 

meu pai não, meu pai não se importava não, minha mãe não queria o casamento.  

Pesquisador: A senhora era filha de quem? 

D. Francisca: José Cecílio de Souza, meu pai irmão, era primo legitimo do velho 

Glicério o pai de Neto Almino, minha família era toda aqui, minha mãe dos 

gameleiras, prima legitima do meu pai, mas não queria porque o pai dele quando foi 

embora deixou ele com dois anos, e ela achava que ele também ia mim deixar e não 

queria o casamento.  

Pesquisador: Mas como foi que o senhor planejou isso? 

S. Milton: Como foi que eu planejei? Oxente o caba namorando 

D. Francisca: Ele com dezoito anos e eu com vinte 

Pesquisador: Mas o Sr. Planejou conversou com outra pessoa ou só foi 

Pessoa não identificada – Foi Anor, Ediberto e Expedito Simão não foi? 

S. Milton: Foi Expedito Simão 

D. Francisca: Expedito Simão 

Pessoa não identificada – E Anor que Anor  

D. Francisca e S. Milton – Não Anor era o dono da casa 

Pessoa não identificada – Pois é justamente não é isso que eu to dizendo 

S. Milton: No tempo do povo besta, era no tempo do povo besta hoje o caba faz isso 

mais não. 

D. Francisca: Namora de manhã e de noite já vai dormir junto digo por que tem 

exemplo. 

Pesquisador: E aí vocês... 
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D. Francisca: Agora no dia 21 de junho no próximo mês vai fazer 57 anos que nos 

casamos. Quando cheguei aqui só tinha aquela casa ali que morava ele, a mãe dele 

e a avó.  

S. Milton: Aqui era esquisito 

D. Francisca: Agora já tem mundiça aí por todo canto só bisneto eu tenho 9 

Pesquisador: Nove bisnetos? Graças a Deus 

Pessoa não identificada – tem bisneto com 18 anos e bisneto com 3 anos 

D. Francisca: são seis mulheres e três homens essa aí é bisneta, tem o mais velho 

com 18 anos e o mais novo com 3 anos. 

Pesquisador: Como foi que o senhor chegou no Riacho do meio? 

D. Francisca: por que o avô dele era quem ele o pai dele foi embora e o avô dele foi 

quem criou ele  

S. Milton: Meu pai foi embora 

Pesquisador: Seu pai foi embora? 

D. Francisca: O pai dele foi embora deixou só ele e o avô dele disse eu vou 

comprar um terreno  

S. Milton: Em 1947 

D. Francisca: Vou comprar um terreno pra não deixar ele abandonado porque só 

era ele a mãe dele e a avó. O velho morreu com 54 anos o avô dele e ele ficou mais 

a avó e a mãe. 

Pesquisador: Aí em 47 vocês vieram de Portalegre pra cá. Aí porque vocês vieram 

justamente pro Riacho do meio? (D. Francisca e Sr. Milton falam ao mesmo tempo). 

S. Milton: Porque meu pai foi embora aí meu avô vendeu ficou desgostoso de lá, 

num sabe?!  aí vendeu. 

Pessoa não identificada - Só tinha uma filha e se separou  

S. Milton: aí ele ficou desgostoso. Ele era do tempo da antiguidade 
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Pessoa não identificada – Eles são de Francisco Dantas e Portalegre 

D. Francisca: Ele é natural de Portalegre 

Pesquisador: Aí quando o senhor chegou no Riacho do Meio quem já estava? 

Quem já morava no Riacho do meio?  

S. Milton: A morava pouca gente, morava Valdir Lopes, morava Anor Lopes, o velho 

Toinho Lopes que era o pai deles 

Pessoa não identificada – Severiano 

D. Francisca: Não Severiano não Severiano foi de 70 pra cá 

Pesquisador: Cazuza 

S. Milton: Cazuza. 

D. Francisca: O velho Joel Praxedes que era o pai, o avô de Ediberto. 

S. Milton: Chico do Brabo. 

Pesquisador: Aí como era o Riacho do Meio naquele tempo? 

S. Milton: O avó não o Riacho do Meio naquele tempo, era bem pouquinha casa, 

era cinco casa ou seis. 

Pesquisador: Mas já era o nome Riacho do Meio? 

S. Milton: Era.  

D. Francisca: era. Morava Chico do Brabo uma família muito grande. 

S. Milton: Ai meu avô vendeu o terreno que é hoje aquela casa do leite. 

Pesquisador: Ham rã. 

S. Milton: A Valdir e Valdir vendeu ficou pra Noé e  Noé ( inaudível ) aí foi o tempo 

que meu avó comprou aqui. 

Pesquisador: E aí quando vocês chegaram seu pai foi trabalhar em que? Aliás o 

avô do senhor foi trabalhar em que? 



167 
 

   

  

S. Milton: Meu avô foi trabalhar de carpinteiro fazia ancoreta, fazia aquele negocio 

roladeira.  

Pesquisador: Aí se sustentava com isso? 

S. Milton: Era. 

Pesquisador: E o senhor? 

S. Milton: Eu era criança. 

Pessoa não identificada – Ele tinha dez anos  

S. Milton: Não eu tinha sete anos. 

Pessoa não identificada - Não ele tinha sete anos 

Pesquisador: Aí o que era que o Sr fazia o que naquele tempo no riacho do meio 

qual era, o que é que o senhor fazia? 

Pessoa não identificada – Só comer e brincar? 

D. Francisca: arrancava os pés de boa noite da calçada da avó dele. 

Pessoa não identificada – arrancar as plantas da avó dele e matar os gatos. 

Pesquisador: Matar os gatos por que? 

D. Francisca: Milton foi criado só ele, a avó e a mãe, o pai dele abandonou ele 

ainda criança. Ele casava, batizava, dava feriado. Arrancava os “pés” de Boa Noite 

tudinho, na calçada da casa da avó dele. Aí quando ele cresceu, quer dizer, ficou 

maiorzinho, porque ele não cresceu ainda, falta um pedaço, o pai dele era baixinho 

também. Por isso, minha mãe não queria que eu casasse com ele, porque achava 

que ele também iria me abandonar, já que o pai dele também tinha abandonado ele. 

No dia do casamento, eu não passei nem lá no dia do casamento, que eles não 

queriam, meu pai não, meu pai não se importava não, minha mãe disse que não 

queria ver ninguém não. Quando ele me robou, minha mãe mandou minhas roupas, 

mas não mandou minha rede, porque disse que a rede ia ficar para quando ele me 

desse uma surra eu iria voltar para casa. 

Pesquisador: E a senhora como era, trabalhava no que? 

D. Francisca: No que eu trabalhava? Eu ensinava! 
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Pesquisador: Ensinava? 

D. Francisca: Ensinei em Portalegre seis meses, ensinei aqui em Luis Estevão, os 

filhos de Luis Estevão as primeiras provas que foram aplicadas foi eu que passei. 

Socorro, Tercia e wille, Wille, Socorro, Tércia e como é aquele outro. 

Pessoa não identificada – Carlos Luís. 

D. Francisca: não Lulu. Carlos Luís nunca estudou não era muito pequeno aí eu 

ensinava, passei seis meses ensinando pelo município de Portalegre depois ensinei 

aqui ( inaudível ) 

Pesquisador: A senhora é alfabetizada? 

D. Francisca: Sim! 

Pesquisador: Se alfabetizou aonde a senhora? 

D. Francisca: o que? 

Pesquisador: Se alfabetizou aonde a senhora? 

Pessoa não identificada – mamãe estudava aonde? 

D. Francisca: Não até no Joaquim Correia estudei até a 5ª série  

Pesquisador: No Joaquim Correia? Estudava mais alguém daqui ou só a senhora? 

D. Francisca: Não; estudava do riacho do meio Zefinha de Chico Fidelis Antonia de 

Dede Florêncio minhas primas né?E colegas de escola. Aí eu estudei até a 5ª 

Pesquisador: Aí como era o convívio com elas? 

D. Francisca: Bem. E não tenho inveja de quem é formado hoje como  tem uma 

filha minha que é formada só escreve errado, aonde falta um ponto , uma vírgula,um 

assento circunflexo, um ponto de interrogação, não tem escolha, a professora que 

mim ensinou, foi uma irmã de (inaudível) uma filha de Nelson (inaudível) A última 

professora que mim ensinou, foi Maria do Carmo freire casada com Pedro Diógenes 

e Nair Sales que era filha de Nonato (Inaudível) naquele tempo o ensino era 

particular pagava cinqüenta (inaudível) até que quando eu fugi com ele, ensinei seis 
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meses aí fugi no do dia 30 de maio, aí ficou uma irmã minha substituindo os outros 

seis meses aí foi o tempo que eu fugi com o danado.  

Pesquisador: A senhora disse a alguém que ia fugir ou só guardou pra senhora?  

D. Francisca: Não. Só disse, não disse a ninguém porque tinha uma irmã minha a 

encostada a mim era muito amiga minha, mas eu não dizia por que ela dizia a 

mamãe era falsa.    

Pessoa não identificada – era amiga da onça. 

D. Francisca: não disse ninguém.  

Pesquisador: E o senhor comentou com alguém ou guardou segredo? 

S. Milton: A vida segredo. 

Pesquisador: A vida é segredo porque? 

D. Francisca: As coisas dele era meio escondidas ele não dizia a todo mundo não.   

Pesquisador: E era? 

S. Milton: A vida é segredo. 

Pesquisador: A vida é segredo por quê? 

D. Francisca: (inaudível) não tinha esse negócio como hoje de agarrar com homem 

a gente era muito respeitada, minhas colegas também quero bem a todas. Pelo 

menos lá em compadre Anor comadre (inaudível) se ofereceu se roubasse eu botar 

lá, eu comprei um horro de papelzinho assim pra minhas amigas minhas primas um 

bocado de lembrancinhas. E hoje tenho amizade com todas elas, a testemunha do 

casamento foi Zefinha de Chico Fidelis, e comadre Elita, finada Elita e os dele era 

Valdir (inaudível) minha mãe não queria, quando passamos lá ela mandou dizer diga 

a ela que venha aqui outra hora hoje não quero ver ninguém não. Ela tinha muita 

raiva dele.  

Pesquisador: Porque ela tinha essa raiva? 

D. Francisca: Porque ele fez esse favor de carregar eu de lá. Quando foi noite de S. 

João (inaudível) vizinha de mamãe, (inaudível). Quando Orlando, meu filho, tinha 
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três meses de idade, papai mandou um pedido pra mim ir lá, ele trabalhava na serra, 

ele sonhou com Frei Damião dizendo que ele perdoasse os inimigos e como ele era 

muito religioso, ele mandou me chamar para fazer as pazes com Milton. Depois 

disso, não tinha mais importância eu ia pra lá com ele. 

Pesquisador: E o senhor o que é que achava porque é que eles não queriam que o 

senhor namorasse com ela? 

S. Milton: Não sei porque era não, por certo que eu era ruim 

D. Francisca: meu irmão dizia Porque o pai dele foi embora e deixou ele com dois 

anos, por certo que ele também ia mim deixar. Até a rede que eu tinha em casa, ela 

não entregou, tai vai a mala dela mas a rede não vai não porque quando ele de uma 

pisa nela, ela vem e tem a rede pra dormir, era uma velha opiniosa.  

Pesquisador: Aí quer dizer que a senhora saiu de casa com quantos anos? 

D. Francisca: com 20 anos. 

Pesquisador: 20 anos? 

Pessoa não identificada – E ainda saiu escondida. 

Pesquisador: Não é hoje em dia com 14 anos. 

Pessoa não identificada – Hoje em dia com 14 anos, namorando de manhã de noite 

já vai dormir junto. 

Pesquisador: Não é. 

Pessoa não identificada – Conheço gente que com 14 12 anos já é mãe. 

Pesquisador: Ora. 

D. Francisca: No dia que eu ia fugir a mamãe mandou (inaudível) Papai tinha uns 

animais um jumento que ele lutava eu arriei, costurei as arriações deles mas ele não 

desconfiava. 

Pesquisador: Mas era o que, na noite em que você foi pegar ela lá no pavilhão?  
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D. Francisca: Lá no Pavilhão era no dia 31 de maio dia da coroação de Nossa 

Senhora. 

Pesquisador: Como era a coroação?  

D. Francisca: A coroação uma multidão de gente e a coroação.  

Pesquisador: Aí o senhor saiu do Riacho do Meio? Como foi? 

D. Francisca: foi nós que combinamos no sábado de manhã a coroação era no 

domingo. 

S. Milton: Eu aluguei (inaudível) nesse tempo os carros de aluguel era um Jeep. 

Pessoa não identificada – Era o Jipe o carro era o Jipe de Ediberto. 

D. Francisca: aí quando chegamos, quando nós descemos uma irmã minha e 

Zefinha de Chico Fidelis você conhece? 

Pesquisador: Conheço. 

D. Francisca: Era 31 de maio, dia da coroação de Nossa Senhora da Conceição, 

era um domingo, nós tínhamos combinado a fuga no sábado de manhã. Milton 

Alugou um carro. Quando chegamos perto da igreja, eu, uma irmã minha, Zefinha de 

Chico Fidelix, Antonia de Florêncio Dedé, nos descemos todas quatro duas de um 

lado, duas do outro, e eu no meio, aí eu olhei, eu vi, avistei o carro, fui ficando 

atrasada, elas andando pela rua, ali do obelisco descendo, e eu mim atrasando 

quando ele mim viu abriu a porta do carro aí só foi eu entrei. Aí Antonia de Dede 

Florêncio olhou para trás e disse “tatá fugiu”, que ela só mim chamava tatá, aí o 

finado Olívio tava, aí saímos quando chegamos no beco do Correio mamãe estava 

lá, nós ia pra novena trinta e tantas moças iam na companhia dela. Aí nós ia 

passando, Valdir foi disse “ainda tem moça pra roubar?” Mamãe fez uma cara de 

brava, ficou com raiva e chorou.  

Pesquisador: Aí sua mãe veio no carro? 

D. Francisca: O carro passou ali no beco do Correio ficamos tudo lá e mamãe ficou 

chorando (inaudível). 

Pessoa não identificada – Ela jurou até do carro virar lá na parede do açude 
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D. Francisca: Na parede do açude não que vinha por fora. Eu sei que (inaudível) o 

finado Olívio também dizia Tatá fugiu aí elas bateram palma, Maria minha irmã ia na 

frente Zefinha e Toinha eu já tinha entrado no carro 

Pesquisador: Aí o senhor aí vocês casaram né, aí o senhor foi trabalhar como pra 

sustentar a família pra sustentar ela? 

S. Milton: Rapaz plantando roçado, plantar horta. 

Pesquisador: Como era esse trabalho de horta, de plantar roçado? 

D. Francisca: Fazia os canteiros de horta e vendia os canteiros. 

Pessoa não identificada – Aí ele tirava leite e vendia. 

Pesquisador: Vocês tiravam água de onde pra aguar? 

D. Francisca: Aí do açude. 

S. Milton: Do açude da 25. 

D. Francisca: tinha quatro vazante aí no açude. 

S. Milton: nesse tempo a água do açude, eu criei essa família todinha bebendo 

água do açude. 

D. Francisca: Era quatro vazante aí aqui tinha de tudo, tinha fartura, galinha Vai 

fazer 57 anos que eu casei e nunca morreu até a derradeira galinha pra pedir aos 

outros pra fazer a semente não. 

S. Milton: Agora a água vem de Apodi. 

Pesquisador: É . Como era o açude naquela época? Como era? 

S. Milton: Era do mesmo jeito de hoje. 

D. Francisca: Cheio de peixe e aves, galinha d’água, 

Pesquisador: Disse que não podia nem ninguém tomar banho dentro nem botar 

animal. 



173 
 

   

  

S. Milton: Criei a família todinha bebendo a água desse açude. Nesse tempo a agua 

era boa. Tomava banho dentro, entrava animal, esse negócio que não podia tomar 

banho, isso é história do povo, toda vida houve isso de tomar banho e nunca morreu 

ninguém. Agora, nesse tempo não existia esgoto para dentro do açude da 25 não. 

D. Francisca: Aqui só morreu uma por que nasceu doente de dez filhos que houve. 

S. Milton: Agora nesse tempo não existia esgoto pra dentro do açude. 

D. Francisca: era limpinha as águas.  

S. Milton: As águas era limpa o açude enchia todo ano. 

D. Francisca: e tai é tudo dessa grossura não tinha nem um magro não, houve dez, 

cinco homem e cinco mulher, morreu uma das mulhes ( inaudível ) aí mataram 

aquele ( inaudível ) e eu criei um neto e a casa aqui era cheia de gente, tinha meus 

sobrinhos que viviam por aqui, tinha um afilhado, tinha um que Zefa quando foi pro 

Goiás deixou aqui mais nós. Minha casa toda vida foi cheia de gente depois casou 

todo mundo. 

Pessoa não identificada – Tinha  Nenem Simão também vivia aqui, Raimundo. 

D. Francisca: Tinha Raimundo de Nenem Simão. 

Pesquisador: E a senhora trabalhava em que quando vocês se juntaram? Ou só ele 

trabalhava ? 

Pessoa não identificada – Não trabalhava em casa. 

D. Francisca: Depois que nos casamos, eu trabalhava em casa, vivia em casa, mas 

quando ele plantava um roçado, eu ajudava a limpar, plantava  feijão eu ajudava em 

tudo. Não tinha ninguém sem fazer nada não.  

Pesquisador: E a educação dos meninos? 

D. Francisca: Heim? 

Pesquisador: A educação dos filhos? 

D. Francisca: Dei educação a todo mundo aqui de casa. Batizei, fiz primeira 

comunhão, ensinei a trabalhar... só não ensinei a roubar! Todo mundo trabalhava no 
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roçado. Todo mundo aqui sabe trabalhar. As mulheres são boas dona de casa. As 

mulheres também trabalhavam na roça, elas arrumavam a casa, depois iam para o 

roçado. Ta aí, num caiu a honra de nenhuma. Hoje tem homem que acha que se 

varrer uma casa, lavar uma colher, vão deixar de ser homem. 

S. Milton: Todo mundo aqui sabe trabalhar. 

D. Francisca: Todo mundo sabe trabalhar, as mulheres são boas donas de casa  

S. Milton: Todo mundo sabe fazer as coisas em casa olhe esse aí é soldado de 

policia mas sabe fazer tudo no mundo corta pau. 

D. Francisca: Quando era na época da festa ( D. Francisca e Sr. Milton falam ao 

mesmo tempo )  já é aposentado mas já ta com vontade de ir pra policia de novo o 

que mataram em Zé da penha, tinha 41 anos, se fosse vivo já tava com 58  tudo 

trabalhava.  Quando esse que morreu, as meninas não queriam ir ou esse mais 

novo, ele pegava botava no ombro levava e soltava lá.  

Pesquisador: Quer dizer que as meninas também trabalhavam no roçado 

D. Francisca: Tudo trabalhava 

Pessoa não identificada – Não arrumava a casa mamãe ficava fazendo o comer e 

nós ia de manhazinha até onze horas. 

D. Francisca: Arrumava a casa depois ia tai não caiu a honra de nenhuma hoje tem 

homem que acha que se varrer uma casa, lavar uma colher num 

Pessoa não identificada – Se caísse o meu já tinha sido enterrado a muitos anos  

Pesquisador: Ai vocês trabalhavam com a horta com plantação aí teve o ano da 

seca, teve um ano que foi seca mesmo 

D. Francisca: Em 70 comprava legume e vendia na feira todo sábado em 70 orlando 

tinha 7 anos eu mandava ir deixar o almoço dele na feira.  

Pesquisador: Como foi a seca? como foi que vocês superaram a seca?  como foi 

que vocês passaram  pela seca naquele ano em 70? 
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S. Milton: Olhe a seca em 70 foi melhor que desses anos, sabe porque? Porque 

tinha água, o açude tinha água. 

Pesquisador: Por quê? 

S. Milton: Porque tinha água o açude tinha água.  . 

D. Francisca: Nós compramos muito mais água esse ano do que em 70. 

S. Milton: esse ano pra poder escapar os bichos nós precisamos comprar água. 

D. Francisca: Nós comprava cem real d’água por dia pra da ao gado ( inaudível  

som muito ruim ) dois  cacimbão seco, o açude seco. 

S. Milton: Eu já enfrentei muitas dificuldades na vida. 

Pessoa não identificada – O poço não deu água. 

Pesquisador: Conte aí algumas das dificuldades que o senhor passou. . 

S. Milton: A se eu for contar eu não sei mais não. 

Pessoa não identificada – Furou um poço não deu água comprou um catavento 

também não tirou água. 

Pesquisador: Conte aí só uma, qualquer uma, uma  história(nesse momento D. 

Francisca e a pessoa não identificada falam ao mesmo tempo). 

D. Francisca: ( inaudível ) juntar dinheiro e beber mais a mulherada. 

Pesquisador: Como é? 

D. Francisca: Juntava dinheiro e ia beber mais a mulherada. 

Pesquisador: Mas no ano que o açude secou de  tudo, como foi que vocês fizeram 

pra... 

S. Milton: Em 70. 

Pesquisador: Hum... 

S. Milton: As cacimbas. 
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Pessoa não identificada – Tinha as cacimbas, cavava fazia aquelas cacimbas e 

tirava água. 

Pesquisador: E o Riacho do Meio, o que foi que aconteceu com o pessoal do 

Riacho do meio quando o açude secou? Como é que o pessoal do Riacho do Meio 

fazia? 

D. Francisca: teve um ano. 

S. Milton: tinha as cacimbas. 

D. Francisca: Tinha umas cacimbas que tinha água porque todos os anos tinha 

inverno abundante em 59, 58 foi seco não tinha esse negócio de barragem mas 

recuperou aí em 70 foi as cacimbas cavava e dava, aí esse ano cavaram e não deu 

nada. Vem diminuindo né? se acabando, se acabando, se esse ano ta desse jeito o 

ano que vem vai ser pior porque não tem. 

Pesquisador: Mas quando vocês chegaram aqui já tinha o açude. 

D. Francisca: Já esse 25 de março no dia 31 de março completou nem sei mais 

quantos anos. 

S. Milton: Olha o avô dela. 

D. Francisca: Meu avô por parte de pai. 

S. Milton: O avô dela trabalhou na parede desse açude. Carregava a terra nesse 

tempo em boi. 

D. Francisca: Em animal. 

Pesquisador: Como foi a construção, vocês lembram de alguma história que 

contaram? 

D. Francisca: Não a gente sabe que nesse tempo não tinha carro nem carroça 

essas coisas, era em costa de jumento, de animal nos caixãozinho (inaudível ) mas 

trabalhavam tudo aí. 

Pesquisador: E o povo naquela época gostava de rezar? 
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D. Francisca: Rezar toda vida nós rezamos. Nos ia as noites das  novenas do mês 

de mio até o dia 30. 

Pesquisador: Onde eram as novenas do mês de maio? 

D. Francisca: lá na Matriz. Olhe eu estudei lá o ultimo ano que eu estudei lá no 

Joaquim Correia eu ia daí de pés do meio dia pra tarde, outra hora de manhã pra o 

meio dia, olhe as coisas foi com muita dificuldade, mas vencemos 

S. Milton: Mas ta ficando pior. 

D. Francisca: Agora hoje em dia tá pior 

Pessoa não identificada – Por que só andavam tudo de pés só tinha animal. Hoje em 

dia a você quer ir na rua se não tiver uma moto aqui e só ligar que o moto-taxi vem 

buscar. Se quiser um bujão liga o caba vem deixar, 

D. Francisca: Faz a feira em Xavier se eu for só ( inaudível ) a feira vem deixar 

S. Milton: Olhe você não via esse negócio de fogão a bujão né?   era só fogão a 

lenha em cada casa dessa era pra ter um fogãozinho  

Pessoa não identificada –  O fogão era a lenha, panela era tudo de barro, e quando 

tem ninguém cozinha mais 

Pesquisador: E quando começaram o pessoal do Riacho do meio vinham rezar lá 

na Matriz, aí quando foi que surgiu a idéia de fazer uma igreja? Uma capela? 

S. Milton: Já foi agora a poucos anos, trabalhei na capela  

Pesquisador: Foi como foi? 

S. Milton: Carreguei material 

D. Francisca: Em 70 o povo da emergência  

Pesquisador: A senhora trabalhou na emergência? Como era? (S. Milton e Dona 

Francisca falam ao mesmo tempo) 

S. Milton: Trabalhei sete anos. 

D. Francisca: trabalhei aqui em Gonçalo. 



178 
 

   

  

Pesquisador: E como era? 

D. Francisca: era... ia pra lá. 

Pessoa não identificada – Ia pra lá ficar sentada debaixo das moitas  

D. Francisca: La pra lá e ficava escutando (inaudível) Chaguinha foi quem apontava 

nós e ele o povo da emergência, por que toda vida que tinha emergência ele irava 

uma turma aí  cavava cacimbão, tocava pra arrancar  toco. 

Pesquisador: D. Cristina também trabalhou na emergência? 

D. Francisca: Qual Cristina? 

Pesquisador: D. Cristina de seu Joel? 

D. Francisca: Acho que trabalhou. 

S. Milton: Deve ter trabalhado.  

Pesquisador: Seu Joel trabalhou também com o senhor? 

S. Milton: Não ele não comigo não. 

Pesquisador: O senhor trabalhava aonde na emergência? 

Pessoa não identificada – trabalhei  aqui mesmo. 

Pesquisador: Fazendo o que?  

Pessoa não identificada – Fazendo cacimbão. 

Sr. Milton: E cacimbão, no açude de  Gonçalo eu trabalhei. 

Pesquisador: Aí era... pagava bem o Governo? Como era? 

S. Milton: Não. pagava não emergência não paga bem é bem pouquinho. Ali 

naquela Igreja eu botei material, botava material numa carroça pra Igreja. 

D. Francisca: Aí o ano trazado derrubaram a Igreja.  

S. Milton: Botava areia, botava  barro. 

D. Francisca: depois disso ainda trabalhei muito todos os meses.  
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Pesquisador: Mas eram várias pessoas que trabalhavam, alguém cobrava? 

Sr. Milton – Eram muitas. 

Pesquisador: Alguém cobrava dinheiro para trabalhar na Igreja ou como era? 

S. Milton: Não a gente trabalhava por conta da emergência duas vezes, três vezes 

por semana, três de manhã. 

Pesquisador: Quem era que organizava  pra arrecadar saber quem pagau pra 

comprar o material da Igreja?  

S. Milton: Gonçalo era empregado né? era o dono da obra era quem botava o 

material.  

Pesquisador: Aí demorou muito pra construir a igreja ou foi rápido?  

S. Milton:  Não foi pouco tempo,  numa seca né? 

D. Francisca: Agora dessa última vez (inaudível) todos os meses eu dava dez reais 

ele dava dez ( inaudível ) a mulher de ( inaudível ) dava o pai dela.  

S. Milton: Tiraram muita coisa 

D. Francisca: Passaram dois anos tirando (inaudível) quem vinha todos os meses 

Pesquisador: O senhor lembra quem mais trabalhava na Igreja? 

S. Milton: Severino de Rafael é um dos que eu lembro tinha muita gente que 

trabalhou. 

Pesquisador: Trabalhava de que seu Severino? 

S. Milton: De pedreiro. 

S. Milton: Não Manoel, não. 

Pesquisador: era tudo voluntário né? não recebiam pra trabalhar não, era tudo 

voluntário. 

S. Milton: Nós trabalhava por conta da Emergência.  

Pesquisador: hum por conta da emergência. 
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S. Milton: A emergência era quem pagava de 15 em 15 dias ou era 22 parece que 

era 22 . (inaudível). 

Pesquisador: E as mulheres faziam alguma coisa? Faziam o que? 

S. Milton: Não. As mulheres trabalhavam aqui na no finado Gonçalo, contando 

pedra a emergência era uma coisinha. 

Pesquisador: As mulheres trabalhavam aqui. 

S. Milton: Era. 

D. Francisca: Era aqui (inaudível). 

S. Milton: Ela foi alistada duas vezes (referindo-se a D. Francisca). 

Pesquisador: E Alzenita? Alzenita ela foi uma das enfrentantes da igreja vocês 

lembram dela? 

D. Francisca: Ela é prima minha.  

Pesquisador: É ? que foi a mulher de... 

D. Francisca: Do finado Olívio.  

Pesquisador: Olívio Souza. 

D. Francisca: Olívio também é primo que a mãe dele era prima legítima, como é 

prima segunda (inaudível). 

Pesquisador: Ela foi uma das enfrentantes  da... 

S. Milton: Da Igreja. 

D. Francisca: Foi.  

Pesquisador: Aí depois que a Igreja foi inaugurada teve. 

D. Francisca: Eu tenho muita fé em Deus que quando soube que o padroeiro daqui 

era Santo Antônio, eu tinha ganhado Horlando, meu filho, aí coloquei o nome dele 

de Antônio Orlando e batizei na inauguração da capela. Houve o batizado de Santo 
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Antônio com Antônio Orlando, Antônio Agripino e Antônio de Chicó, três Antônios, 

todos três foram batizados na inauguração da capela.  

Pesquisador: Aí porque foi que escolheram Santo Antônio? 

D. Francisca: Por que é o Santo casamenteiro né? 

Pesquisador: É eles queriam casar. 

D. Francisca: É quem quer casar ( inaudível ) vestir o traje de Santo Antônio. 

Pesquisador: Mas tinha outras pessoas que queriam outros santos ou sempre. 

D. Francisca: Não todos combinaram pra ser Santo Antonio era aqui pertinho dia 13 

de junho 

Pesquisador: Aí como foi a inauguração a senhora lembra? A senhora foi? 

D. Francisca: Teve a missa, teve os batizados e depois batizaram os três Antonio, 

olhe Antonio Agripino, Antonio Orlando que é orlando meu e Antonio de Chicó.  

Pesquisador: As vocês depois da seca de 70 teve alguma outra seca? Que vocês 

passaram dificuldade? 

S. Milton: Teve aqui cinco anos fraco 97e 98 tudo foi fraco. 

D. Francisca: Teve 98. 

Pesquisador: Aí qual é a diferença que vocês vêem  da seca daquele tempo pra 

seca de hoje? 

D. Francisca: Porque nas outras secas tinha uma aguainha ainda e nessa não tem.  

S. Milton: ( D. Francisca e Sr. Milton falam ao mesmo tempo ) É muito diferente o 

açude tinha água toda vida nessas secas. 

D. Francisca: É de coçar a cabeça, de esquentar a cabeça  tem esse açude aqui, 

tem o 25, ali em neto Almino tem um açude muito bom mas tudo seco, se disser tu 

tem aonde buscar uma gota d’água tem não. Aí a nos pagava chamava o carro da 

prefeitura e botava água pro gado, depois vinha botava duas pipa hoje, quando 
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fosse amanhã o gado tava com sede pagava de novo botava mais duas pipas se 

agradava mais o motorista.  

Pesquisador: E as festas? Como eram as festa aqui no Riacho do meio? Festa de 

padroeiro, festa de baile? 

D. Francisca: Eram boas.  

Pesquisador: Conte aí uma festa que vocês foram, uma história de uma festa que 

vocês foram. 

D. Francisca: Nesse tempo quando o finado Porcílio era vivo no dia de santo 

antonio botava as bancas ali fora mesmo na frente de ( inaudível ) hoje não bota 

mais as bancas não sei porque, poder pode mas não botam mais. Toda vida no dia 

de Santo Antonio ele vinha buscar a esmola de santo Antonio ou eu dou uma 

galinha ou um frango (inaudível). 

Pesquisador: A senhora tem muita fé em Santo Antonio? 

D. Francisca: Tenho. 

Pesquisador: E quando vocês chegaram já tinha um engenho aqui no Riacho do 

Meio aquele engenho de.  

D. Francisca: Do Avelino. 

Pesquisador: do Avelino. 

D. Francisca: era meu padrinho (inaudível). 

Pesquisador: Era? E algum de vocês trabalhou lá? 

S. Milton: Nunca trabalhei não. 

Pesquisador: Mas lembra quando era o tempo de fazer café ou rapadura como era 

lá?  

D. Francisca: (D. Francisca fala baixo não da para entender) é comprava mel o 

povo comprava mel olhe repare que até no canto do engenho hoje em dia 

(inaudível).  
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S. Milton: No canto do engenho não foi construído nada. 

Pesquisador: Mas o senhor lembra de alguém daqui que trabalhava lá? algum dos 

filhos do senhor, alguma pessoa da família?  

D. Francisca: não. 

S. Milton: Aquele engenho não funciona há muito tempo ( inaudível ) meus filhos 

eram novos aquele engenho funcionou quando (inaudível). 

D. Francisca: O mais velho daqui é Orlando fez 55 anos agora em março. 

S. Milton: Olhe quando ele nasceram já tava se acabando as moagens,  o engenho 

já estava quase se acabando aqui não tem nem quem conheça cana. 

Pesquisador: Como era o sofrimento naquele tempo das famílias? Das famílias que 

viviam aqui? 

S. Milton: era melhor do que hoje. 

Pesquisador: Era? 

D. Francisca: Pelo menos aqui em nós nunca faltou uma vaca pra da leite. 

S. Milton: Era mais facilidade. 

Pesquisador: Por que o Sr. Acha isso? 

S. Milton: Eu acho por que era isso mesmo pra mim as coisas eram muito fácil, hoje 

muito difícil. 

D. Francisca: É por que ele não pode fazer as (inaudível) 

S. Milton: Tem facilidade muitas coisas né? hoje o tem transporte (inaudível). 

D. Francisca: (inaudível) Se não tiver aonde ele (inaudível). 

Pesquisador: Aí depois que vocês casaram depois que saíram da casa do seu Onor 

D. Francisca: Onor aí nós viemos morar aí nessa casinha. 

Pesquisador: Vocês já vieram morar na casa dele. 
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Pesquisador: Da mãe dele né . A senhora gostava de morar na casa da sogra? 

D. Francisca: É gostava moramos 4 anos na casinha ali em frente a casinha do 

morador era a outra, ainda nasceram 4 filhos lá os mais velhos Orlando, José, Maisa 

e ( inaudível ) 

Pesquisador: Nasceram tudo em casa? 

D. Francisca: É tudo em casa. 

Pesquisador: Aí como era nascer em casa vinha uma parteira? 

D. Francisca:  Era. 

S Milton: Tinha uma assistente uma velha. 

Pesquisador: Quem era? Era daqui mesmo? 

D. Francisca: Era. 

Pesquisador: Quem era? 

D. Francisca: Era Maria Felicidade ela morreu. 

Pessoa não identificada – Era uma velha feia que só o diabo 

D. Francisca: Lá ela e a segunda era Maria Cabocla que morava lá em Joaquim 

diabo Pesssoa não identificada- Mamãe toda semana ela paria.  

Pesquisador: Aí como era esse trabalho de parteira? 

D. Francisca: Para nascer as crianças, as parteiras tinham que vim na casa da 

gente. Nesse tempo, era Maria Felicidade e Maria Cabocla. Aí não tinha nenhuma 

televisão aí todo ano era um filho. O mais velho é Orlando, que foi num ano, aí no 

outro ano foi Zé, aí no outro ano já foi Maisa, que é a mulher de Manezinho, aí no 

outro ano já foi eu, aí no outro ano já foi o que mataram aí era assim sabe? aí no 

outro ano já foi Tilde, aí no outro ano só passou 70, aí no outro ano já foi a que 

morreu, aí depois foi Neide, aí foi assim, era como uma galinha de pinto toda 

rodeada. 

Pesquisador: Todos nasceram em casa? 
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Pesquisador: Tem, tem muita é justamente esse o trabalho que eu estou fazendo 

ouvir as histórias de vocês, do pessoal do Riacho do Meio. 

D. Francisca: Eu fui acolá no Encanto mês passado na casa de uma mulher e tava 

lembrando minha história dava pra fazer um livro. 

Pesquisador:  E aí todos os dez filhos nasceram em casa? 

D. Francisca: Todos nasceram em casa. 

Pesquisador: E aí como era os filhos que já estavam mais grandinhos iam pra outra 

casa. 

Pessoa não identificada  -Não ficavam tudo aqui. 

D. Francisca: Olha a mãe dele era muito barulhenta e a minha era muito calma, a 

casa era pequena a casa de taipa ali  era a sala da frente, tinha a cozinha e o quarto 

( inaudível ) o quarto não tinha porta botava uma tanga. 

S. Milton: Um pano. 

D. Francisca: Aí esses meninos por lá na casa da avó aí ela vão simbora  vocês se 

põe aqui fazendo zuada não sei o que. Vão simbora pra casa,  aí minha mãe 

chegue, aí  os meninos iam ficar lá nos curral Orlando, José, Maisa e ela foi quando 

eu fui descansar do finado Roberto. Aí  mamãe  venham pra cá botou eles aqui na 

sala botou o almoço deu,  fez uma porta com a tanga, botou o pano fez uma porta, 

mamãe era uma velha (inaudível). 

Pessoa não identificada – Ela parindo 

D. Francisca: Morreu com 93 anos lúcida, lúcida não desagradava ninguém. 

Pessoa não identificada – E isso era por que ela não queria o casamento. 

Pesquisador: Não é. 

D. Francisca: E quando foi em 68 nasceu (inaudível)  

Pesquisador: Que é a mais nova? 
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D. Francisca: Não a mais nova das mulheres é Marines e dos homens é João ( 

inaudível ) ensinei a ler, a rezar, e a trabalhar é tudo dono de casa.  

Pessoa não identificada – Fizemos a primeira comunhão se crismemos, estudava no 

Riacho do meio. 

D. Francisca: Fizeram a primeira comunhão se crismaram, hoje em dia tem deles 

que nem as filhas. 

S. Milton: Iam tudo de pés pra escola. 

D. Francisca: Iam tudo pra escola de pés. 

Pesquisador: Aí quem foi que construiu essa escola aí? 

D. Francisca: Aqui? 

Pesquisador: Hum... 

D. Francisca: Nilton Figueiredo. 

Pessoa não identificada: Qual o grupo do Riacho do Meio? 

Pesquisador: Não o.. 

Pessoa não identificada: Ogrupo ali ? 

Pesquisador: hum... 

D. Francisca: Lá foi João Escolástico. 

Pesquisador: João escolástico. Quando criaram já tinha o nome de João 

Escolástico? 

Pessoa não identificada: Já! 

D. Francisca: João Escolástico ele foi até prefeito. 

Pesquisador: Então foi em 64. 

D. Francisca: Foi muito mais pra trás que isso. 

Pessoa não identificada – Eu quando comecei a estudar foi no Riacho do meio. 
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D. Francisca: Quando meu meninos começaram a estudar, foi no São João, a 

mulher de Edmilson Estevão morava ali e tinha uma escola pelo Município. Ela já 

tinha ensinado a esses sobrinhos do marido dela e os de Luis Estevão, mas ela era 

muito bruta e ele se enjoou com ela. Aí ele foi lá em casa falar comigo pra ensinar lá 

eu ia todo dia de manhã de pés, Dedé Florêncio era meninote carregava o leite 

nesse tempo e eu ia mais Dedé. Quando eu queria vinha ao meio dia, e quando não 

queria vinha de tarde a mulher de Luis Estevão gostava muito de mim e dizia fique 

aqui Francisca eu mando um leitinho pra dona Chiquinha e umas bananas, você fica 

aqui e basta ir amanhã de tarde. 

Pessoa não identificada – Era só ela e mais três irmãs, nós não tem nem um tio por 

parte  de pai e nem por parte de mãe, Por que papai só era ele. 

Pesquisador:  E ela só era ela. 

Pessoa não identificada – E ela só era ela e mais três irmãs. 

Pesquisador: E aí como é que foi pra alfabetizar os meninos você mandava ir pra 

escola ? 

D. Francisca: Foi eu fui fazer as matriculas. 

Pesquisador: E quem era a professora? A senhora lembra? 

D. Francisca: Era do Riacho do Meio nesse tempo era Aldanir 

S. Milton: Tudo já morreram. 

Pesquisador: E D. Adelça? 

D. Francisca: Aldelsa trabalhava lá também mas não era professora Donara era 

merendeira  

Pesquisador: Quer dizer que nessa época o governo não dava merenda não era 

que levava? 

Pessoa não identificada – não dava a merenda mas era uma assim ou então se 

você não levasse, cada um levava uma coisa ou então se você não levasse  era só 

a água velha a sopa era só a água 
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D. Francisca: Levava ovos, moi de verdura.  

D. Francisca: Levava nata. 

Pesquisador: E quem não tinha? 

S. Milton: Quem não tinha não levava comia a merenda dos outros. 

D. Francisca: Quem não tinha não levava. 

Pesq. – Tinha muita gente que não tinha? 

D. Francisca: Tinha. 

Pesq. – naquele tempo quem era que passava mais dificuldade? E quem era que 

tinha mais dinheiro? 

S. Milton: Tinha muita gente.  

Pesquisador: Tinha muita gente que queria. 

Pessoa não identificada – Donara era bem pobrezinha levava os sacos, os sacos 

que  vinha com açúcar lá pra escola, ela levava lavava emendava dois pra fazer os 

panos pra aqueles filhos dela se enrolar. Aí a diretora sabe quem era. 

Pesquisador: Hum...  

Pessoa não identificada – Era aquela mulher Chica do O. 

D. Francisca: Francisca.   

Pessoa não identificada – Francisca do O. 

S. Milton: Ele não sabe quem é Chica do O não. 

Pesquisador: Sei. 

Pessoa não identificada – Sabe papai que era casada. 

Pesquisador: Chico do O que era o pai de de... 

Pessoa não identificada: Nesse tempo ela não era nem a mulher de Chico O era de 

Cazuza, aí ela andava com uma bolsa assim de lado, e o óleo não era assim de lata 
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era de vidro, era ela andando e nós ouvindo o  barulho a lata de óleo balançando ela 

carregava a merenda.  

Pesquisador: Pois tá bom tem alguma história a mais que vocês queiram contar? 

D. Francisca: Esse aqui é meu bisneto mais novo (mostrando um bebê). 

Pesquisador: É? De quem é? 

Pequisador: Irmão de Alex o mais novo? Valha pois faz tempo que não vejo esse 

menino. 

D. Francisca: Pois é o ano passado ele arrumar mulher ( inaudível todos falam ao 

mesmo tempo). 

S. Milton: Uma morenona que chegou aí...  

Pesquisador: Sim. Mas vocês ainda tem alguma história daquele tempo que queira 

contar  alguma dificuldade, alguma pessoa que quase morre, e que vocês salvaram, 

qualquer coisa, qualquer coisa. 

D. Francisca: Não assim a dificuldade que nós passamos foi o de Horlando que 

morreu com 23 anos Marcio, nós pensava que ele ia se operar na maternidade e 

ficar bom, foi dormir sofreu infarto e morreu, uma de Maísa também com 23 anos 

também sofreu uma queda de moto e morreu em 2006, em abril de 2006 Marines 

casou  ( inaudível muita conversa paralela ) da Igreja até a última hora lá na 

recepção lá no BNB ( inaudível ) aí não deu certo se separou dela tem um menino 

com nove anos criado aqui dentro de casa, aí tudo era sofrimento. 

Pesquisador:   Conheço. Mas aí vocês se separaram alguma vez?  

D. Francisca: Não! 

Pesquisador: Nunca passaram por uma separação? 

D. Francisca: Não. Motivo ele deu muito, mas eu sair de dentro de casa, carreguei 

como um capricho sair de casa eu não saia, meus pais já não queriam e voltar pra 

dentro de casa com um horror de menino, né? (inaudível  muita conversa paralela ).  

Todo final de semana ele ia pra farra, saia no sábado às vezes de duas horas e só 

chegava no domingo de sete horas da manhã. Eu ficava em casa com a família, com 
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os filhos. Eu brigava, brigava muito. Tá vendo como ele fica calado, mas ele deixou 

de fazer isso, quando não aguentou mais. 

Pesquisador: E a senhora fazia o que? 

D. Francisca: Ficava em casa com a família, com os filhos. 

Pesquisador: Nem ligava pra ele? 

D. Francisca: Naquele tempo nem tinha celular. 

Pesquisador: Mas aí vocês nunca se separaram? 

D. Francisca: Quando a velha morreu eu digo agora a orelha torce e ele não bota 

uma mulher aqui. 

D. Francisca: Ele só ta assim mais acabado, devido dançar gafieira mais as velhas. 

Olhe Antonio alagoinha ainda está vivo é uma das testemunhas das cachaças dele. 

Olhe vinha no cavalo perdia as esporas, perdeu o chapéu, perdeu as esporas, 

perdeu as alpercatas perdia tudo. 

D. Francisca: aqui na frente da casa ele botou um pau botou um armador ( muita 

conversa paralela não da para entender o que D. Francisca fala ) aÍ em 70  ele saiu 

uma noite e quando foi meia noite era uma zuada no meio do mundo era ele 

correndo nesse cavalo com uma roupa nova que tinha mando fazer, passava aqui aí  

quando o cavalo parava pra ele descer ele esporava o cavalo  e descia pulava as 

cercas correndo no cavalo por todo canto,  nos juazeiros derrubou o chapéu  perdeu, 

aí passou de novo o cavalo passou aí correndo. Aí quando vinha eu disse eu disse 

quando ele passar aqui  vou tomar a frente do cavalo, aí quando o cavalo ia parando  

ele esporava o cavalo pra o cavalo arrancar pra frente de novo, aí ei ta doido? Pare 

aí ta doido fique aí, foi como ele parou e tirou os troços do cavalo. 

Pesquisador: Quando  ele chegava a senhora brigava?  A senhora dizia o que? 

D. Francisca: Dizia o que precisava dizer, olhe aí repare se ele diz que é mentira ele 

sabe que eu. 

Pesquisador: E ele dizia o que? O Sr. Dizia o que Seu Milton? 
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D. Francisca: Aquele converseiro ele dizia que tava chovendo na rua, tava 

chovendo na rua e aqui não tava.  

D. Francisca: Era cachaça, mulher, cerveja... 

Pesquisador: O senhor namorava muito? 

D. Francisca: No Riacho do Meio houve umas festas em Alaíde, um forró em 

Alaíde, ele brigou mais Sinval um verdureiro arrumaram uma puta todos dois queria 

dançar mas a puta mas não dava certo. 

D. Francisca: Aí nessa confusão prenderam ele um tio dele. 

Pesquisador: Aí a senhora fez o que quando prenderam ele? 

D. Francisca: Nós soubemos de manhã Canindé veio aqui e disse. 

Pesquisador: Aí a senhora foi buscar ele. 

D. Francisca: Não. Aí o velho Cícero Virgínio era o policial  prendeu os dois, 

prendeu um num quarto e o outro noutro que eram amigos, mesmo ali quase de 

frente a Neide de Alaide, né? naquelas casa ali,  aí quando foi de sete horas da 

manhã o velho soltou ele e mandou ele vir embora pra casa e mais tarde ele fosse 

retirar a queixa do outro pra poder soltar o outro. Por que a briga deles foi por de 

uma mulher, por que Sinval chegou com a mulher. 

Pesquisador: – Foi isso mesmo Sr. Milton a história? 

S. Milton: Elas é quem sabem. 

Pesquisador: E o senhor não sabe ? 

S. Milton: Elas é quem sabem ( inaudível todos falam ao mesmo ) 

D. Francisca: (Inaudível todos falam ao mesmo tempo) 

D. Francisca: Ele era muito violento. 

Pesquisador: – E era? 

D. Francisca: Olhe ele botava em mim pra matar eu com uma faca de doze 

polegadas taí José vivo pra contar que tomou a faca e segurou ele bebia, gastava o 
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dinheiro com as putas, e chegava liso e quem pagava o pato era eu.  Aí tudo isso 

motivo ele deu muito mas eu digo torce a orelha e vai pra frente mas eu não saio 

daqui. 

Pesquisador: E o senhor diz o que Seu Milton disso? 

D. Francisca: É mais do que verdade olhe. 

D. Francisca: É eu não tenho nada escondido não meu negócio é limpo. 

Pesquisador: Pois ta bom. 

D. Francisca: Comprei muito nos cantos e nunca fui cobrada, vendia ovos,  vendia 

manteiga,vendia galinha, vendia guiné, vendia tudo nunca enganei ninguém e nunca 

fui cobrada por ninguém, ainda hoje sou aposentada tiro meu dinheiro faço minha 

feira, compro meus remédios, pago alguma besteira que devo, não devo em 

farmácia e nem em canto nenhum. E também não vou dizer a é mincharia eu digo 

obrigado meu Deus por esta mim dando e vai mim da. 

Pesquisador: Então é isso aí... Nós gravamos quase uma hora, eu só quero 

agradecer vocês  pela oportunidade de gravar com a gente e... ((Gravação 

finalizada)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

   

  

APÊNDICE K – Transcrição da entrevista com Ana Maria da Conceição 

 

ENTREVISTA COM DONA ANA VERDUREIRA 

(A entrevista realizada no dia 25/03/2016, na área de sua casa, no Riacho do Meio) 

 

LEGENDA 

D. Ana: Dona Ana Maria da Conceição 

Pesquisador: Sueilton Junior Braz de Lima 

 

(INCOMPREENSÃO DE PALAVRAS) 

Pesquisador: Como foi que a senhora chegou aqui? O que que tinha? Quem já 

morava aqui? 

D. Ana: Morava... um bocado de gente, já morreu um bocado... 

Pesquisador: quem eram, a senhora lembra? 

D. Ana: Lembro não. 

Pesquisador: As famílias que moravam aqui? Qual era as famílias que moravam 

aqui? 

D. Ana: Lembro não... 

Pesquisador: Chicão já morava aqui? 

D. Ana: já! 

Pesquisador: Os Sampaio, os Rêgos? 

D. Ana: Já, já... 

Pesquisador: Certo... Aí o que que tinha no bairro? Já era o nome bairro Riacho do 

Meio? Chamava já Riacho do Meio? 

D. Ana: Eraa... Riacho do Meio, esse... Aqui aonde a gente tá. 

Pesquisador: Umrrum... Aí o que que tinha aqui? 

D. Ana: Aqui? 

Pesquisador: Sim. 
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D. Ana: Tinha nada, nem essas casa... num tinha essas casa toda não 

Pesquisador: Não? 

D. Ana:: Não 

Pesquisador: A senhora lembra que quando chegou aqui... o que a senhora fez pra 

sobreviver? Onde foi morar? Com quem foi morar... 

D. Ana: Eu... num... num fui morar cum ning... Cum Godete Freitas. 

Pessoa não identificada: Não a senhora foi morar na sua casa... quando a senhora 

chegou aqui num já foi com seu marido? 

D. Ana:: Foi... 

Pessoa não identificada: A senhora já morava na travessa, nera? 

D. Ana: Era... 

Pesquisador: Aí quando a senhora chegou aqui, já foi morar numa casa própria da 

senhora? 

D. Ana: Não senhor... pagava aluguel 

Pesquisador: Quem morava com a senhora já? 

D. Ana:... 

Pesquisador: Aqui no Riacho do Meio, como era que o pessoal sobrevivia aqui? 

Trabalhava de quê? Esse pessoal? 

D. Ana: Trabalhava aplantano... apoiano agudão... nesse tempo tinha agudão. ... 

agora acabou ninguém num vê nem falar. 

Pesquisador: Aí como era que a senhora plantava agodão? Como era que 

acontecia esse trabalho? 

D. Ana: Ia... apanhar agodão, aí o dono pagava a  gente 

Pesquisador: E quem era a... a.. o terreno que a senhora plantava? 

D. Ana: Finado Juvêncio... 

Pesquisador: Finado Juvêncio? Aí eram homens e mulheres que trabalhavam 

juntos? 

D. Ana: Homens e muieres, aprontava.. tudo trabaiava prantano agodão... e... 

aprontava feijão... miii... 

Pesquisador: Aqui no Riacho do Meio? Aonde era mais ou menos o canto? 
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D. Ana: Era láa... lagoa de Pedra. 

Pesquisador:: Senhora já tinha quantos filhos nessa época? 

D. Ana:.... 

D. Ana: ainda lembra? 

Pessoa não identificada 2: Ta puxando pela memória, em Dona Ana? (risos) 

D. Ana: já tinha tudim... Sei que morreu 4... duas muies e dois homem. E tem 

Raimundo e Ana Maria e Maria 

Pesquisador: Ai os filhos da senhora nasceram tudo aqui no Riacho do Meio, já? 

D. Ana: Não, quando eu vim de Luis Gomes eu trouxe 

Pesquisador: E Aí já tinha a igreja ou a igreja, ou a igreja... a igreja daqui... a capela 

de Santo antonio? 

D. Ana: Tinha Não. 

Pesquisador: Tinha não, né? 

D. Ana: Não! 

Pesquisador: Aí a Sinhora participou ou viu alguma coisa do trabalho da 

comunidade para levantar a igreja? 

D. Ana: É... levantou... Alevantarum ela aí... a gente ajudou 

Pesquisador: como era...? 

D. Ana: (imcomp) assim dano... Alguma coisa prumode alevantar a igreja 

Pesquisador: Quem era o padroeiro?  

D. Ana: Santantoim 

Pesquisador: Já era Santantonio? 

D. Ana: Já... 

Pesquisador: Aí quem escolheu o nome do padroeiro? 

D. Ana: Eu num sei... 

Pesquisador: Sabe não, o nome... Num teve questionamento não... pessoas que 

queriam outro nome... outras pessoas queriam outro... 

D. Ana: Não... Quem... Quem... mandou fazer essa igreja foi Dona Delça.. aí foi.. 

ela.. botou Santontoim pra ser o padoeiro daqui da igreja. 
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Pesquisador: Hum... Aí tinha as festas? 

D. Ana: Tinha... Tem... 

Pesquisador: A senhora lembra quem foi que trabalhou? As pessoas que 

levantavam? O nome das pessoas? Os filhos de quem? 

D. Ana: Sei não.. 

Pesquisador: Lembra não?  E de... e da inauguração da primeira festa? Senhora 

lembra? 

D. Ana: Lembro... foi muito boa inauguração... foi bom dimais muita geeente... 

Pesquisador: Lembra o padre? O nome do padre? 

D. Ana: Eu num me lembro não 

Pesquisador: Aí quem era que organizava a.. a... a igreja? 

D. Ana: Dona Delça 

Pesquisador: JÁ era Dona Delça?  

D. Ana: Era... 

Pesquisador: E a Sinhora fazia parte? 

D. Ana:: Sim.. e.. e.. era a muie do fina olivi... 

Pesquisador: Eee... Ela que comandava 

D. Ana: Era 

Pesquisador: A comunidade toda participava... tinha missa? 

D. Ana: tinha misaa... Tinha novena... todos os anu tinha novena de santantoin... 

aqui o padroeiro é santantoin. 

Pesquisador: Aí a senhora lembra de alguma história ingraçada... alguma coisa que 

aconteceu aqui no bairro? Alguma coisa que a senhora queira contar? 

D. Ana: Naum... Num me lembro não 

Pesquisador: Não... Assim... Com relação ao, ao açude... a senhora trabalhou em 

vazante, nera?  

D. Ana: Não... 

Pesquisador: Num trabalhava não em vazante? 

D. Ana: Sim... eu prantava orta 
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Pesquisador: Sim... era orta...l aí como era? A senhora plantava o q la nas ortas? 

D. Ana: Coentro, cebola... 

Pesquisador: Com quem a senhora plantava as ortas? Aonde era o canto das 

ortas? 

D. Ana:: Sabe, Ana Maria? Lembra? 

Pessoa não identificada 1: Mãe, a senhora já trabalhou aí em Seu Luiz, Trabalhou 

alí... pro,... pro lado de chicudo... num lebra não quando a gente plantava orta alí? 

D. Ana: sim... alí em Seu Luiz Pedo 

Pesquisador: A senhora plantava junto com quem? 

D. Ana: Neguim... nera Ana Maria? 

Pessoa não identificada 1: E eu.. 

D. Ana: Neguim trabalhou muito... 

Pessoa não identificada: No tempo alí de Seu Luiz era assim... era eu, neguim e a 

senhora. 

Pesquisador: Aí se sustentava...  o sustento da família vinha de quê? 

D. Ana:: EUu.. vendia verdura... ajudava nas vazante, e... lavava roupa 

Pesquisador: Pra quem era que a senhora lavava?  A senhora  achava bom fazer 

essas coisa? 

D. Ana: Tinha hora que a gente se aperriava... Eu cum a menineira pequena pra 

cuidar e fazer essas coisas... Lavar roupa 

Pesquisador: Era difícil a vida nesse tempo? 

D. Ana: Não 

Pesquisador: Não? Era melhor que hoje? A senhora acha melhor do que hoje? 

D. Ana: Eu achava... achava porque.... a gente lavava roupa, eu vendia verdura, 

quando vinha ia lavar roupa... 

Pesquisador: Hum... e o que mais? 

D. Ana: Aí... quando lavava roupa vinha mim bora... cuidar do cumer pra dá us fii 

Pesquisador: Dava trabai os filho? 
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D. Ana: (fez cara de riso e olhou para a filha que estava logo atrás) toda criança dá 

trabai. 

Pesquisador: É né? Toda criança da trabalho... 

Pessoa não identificada 1: Aí quando chegava da roupa ia pegar lenha nus mato, 

nera? 

D. Ana: Eu sei... eu cozinhava no chão... panela de barro, buscar lenha pra fazer  

cumê prus fii... 

Pessoa não identificada 1: Buscar agua no açude, na lata... 

D. Ana: Nós  ia buscar agua no açude pra se fazer... pra se bebê e fazê cumida. A 

agua do açude servia para tudo, para bebe, para aguar as vazante. 

Pesquisador:: Hãm... Então o açude servia pra pegar agua... né... pra... é... aguar a 

vazante, né? As orta? 

D. Ana: Era... era... 

Pesquisador: Tudo isso a senhora fazia? 

D. Ana: era... fazia. 

Pesquisador: A senhora lembra quem.... quem foi primeiro, ou a senhora já ouviu 

falar quem primeiro chegou por aqui, pelo Riacho do Meio? A família que chegou... 

D. Ana: Sei não.. quando eu cheguei já tinha gente demais.. 

Pesquisador:: Já tinha gente demais? A senhora lembra quem era essas pessoas? 

As família? 

D. Ana: Muita gente, mais... a gente se esquece 

Pessoa não identificada: O finado João Pereira, já morava aqui, o finado joão 

pereria? 

D. Ana: Morava... 

Pessoa não identificada 1: A velha Chiquinha do Guarda... 

Pessoa não identificada 2: Valdi... Esse pessoal mais velho tudo morava aqui? 

D. Ana: Já! 

Pessoa não identificada 1: Padim Pedro do Brabo, já morava aqui também? 

D. Ana: Não 
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Pesquisador: E do engenho do.. da... que tinha um engenho de farinha aqui, a 

senhora lembra? 

Pessoa não identificada 1 e 2: num era de farinha não era de açúcar... 

Pesquisador: Ahh... era de açúcar, né? A senhora lembra desse engenho? 

D. Ana: Lembro, todos us ano tinha muage 

Pesquisador:: E era? Como era as muage? 

D. Ana: Tinha as cana... eles buatava us trabaiador pra trabaiar... aí... quando era o 

amanhecer do dia começava, na muage... meu a cana 

Pesquisador: Aí de quem era esse engenho de açúcar? 

D. Ana: Finado Anania... 

Pesquisador: Quem comanda? Quem eram os trabalhadores que fazia?  O que que 

as mulheres faziam, o que que os homens faziam? 

D. Ana: Us home ia  coisar mel, outros ia raspar a rapadura... as muie ia fazê cumer 

pra ir pro engem... pra.. pru povo.. outros ia puxar alfenim 

Pesquisador: A senhora gostava? A senhora participava também? 

D. Ana: Não... nunca gostei não 

Pesquisador: Por que? 

D. Ana: E: Por que a senhora não gostava? 

D. Ana: porque eu era... eu morei num lugar que tinha uma orrô de muege e eu 

nunca puxei um alfenim ... 

Pesquisador: Aí não ia aqui...não gostava... 

D. Ana: não... de jeito nenhum. 

Pesquisador: Mais a senhora  era amiga do dono? Era amiga da família do dono? 

D. Ana: Todo mundo... eu. Eu era amiga... ainda hoje eu so... ainda hoje eu sou 

amiga de chico... o vei já moreeu e a veia, mais cho de chico. 

Pesquisador: hum... Aí era todo... gente daqui do riacho do meio ou tinha gente de 

fora? Que participava da moagem? 

D. Ana: era daqui mermo... engem... muage de... assim de ingem acupa poca 

gente.. 

Pesquisador: E é? Por que? 
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D. Ana: É... porque... é mais de vagar e num faz o tanto de rapadura  puxado a 

motor faz... 

Pesquisador: Sim num era a motor não, né?  

D. Ana:: Não... 

Pesquisador:: Era a boi? 

D. Ana: era a boi 

Pesquisador: aí de quem era us boi? Era do próprio dono? 

D. Ana: Era... 

Pesquisador: Aí era uma festa em, pra.. pra...  Quando ti... quando tinha a cana, 

quando tinha a garapa, a rapadura era uma festa... Essas coisas era vendidos, eram 

doados como era? 

D. Ana: Era vendido... Era vendido e eles era um povo agarrado... (risos) Eles... 

risos... eles num gostava dessas coisa (risos) 

Pesquisador: Era um povo agarrado? 

D. Ana: Era.. eles num gostava de dá essas coisa ao povo não.. 

Pesquisador: Gostava não? 

D. Ana: não! 

Pesquisador: aí quem trabalhava ganhava dinheiro ou ganhava ... 

D. Ana: Dinheiro 

Pesquisador: A senhora sabe quanto era? 

D. Ana: Sei não... num vou dizer que sei... num vou mentir 

Pesquisador: E o que era que a senhora mais gostava aqui, no Riacho do Mei? 

D. Ana: Que que eu gostava mais? 

Pesquisador: O que que a senhora mais gostava aqui? 

D. Ana: Sobre o que? 

Pesquisador: Sobre o Bairro, de fazer de com... de conversar com as pessoas.. 

qual era as pessoas... o que a senhora conversava.... se era da igreja... se era do 

açude... se era do engenho... das amizade... 
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D. Ana: Gostava do povo do ingem... do... do.. dono.. Gostto daqui... do povo que 

construiro essa igreja .... tudo são umas pessoa boa... num saõ mau pessoa. 

Pesquisador: Que mais? 

D. Ana: eu mermo... (sinal de negativo) 

Pesquisador: num tem nem uma história que aconteceu que o povo ficou 

revoltado...  ou que o povo não gostou... de alguém que fez alguma coisa... 

D. Ana: Não... Chico gostava... num gostava de dá nada o povo.... essa história de 

muage... ele num gostava d dá... aí.... tinha muita gente que num gostava dele... 

Pesquisador: e era? 

D. Ana: Era... 

Pesquisador: aa.... o... o Seu Ediberto... o.. a senhora lembra dela? 

D. Ana: De ediberto? Conheço.. 

Pesquisador: Como era... foram eles que chegaram primeiro aqui... ele que 

participavam... eles que comandavam.. aqui o Riacho do Mei... como era?: 

D. Ana: Era... eles era pessoa boa.. o pai dele... a mae dele 

Pesquisador: Simhora ela amiga dele? 

 D. Ana: Eeraa... 

Pesquisador: tinha amizade? Conhecia? 

D. Ana: Conhecia? Conhecia ele a finada Edite... 

Pesquisador: Sim... Sobre a capela... as missas... a senhora lembra dos padres que 

foram.... se a senhora gostava de ir pra missa... sempre gostou.... 

D. Ana: gost... gosto!  

Pesquisador: A... e toda a comunidade se reunia? Ou tinha... toda a comunidade 

trabalhou... toda a comunidade ajudou na... na construção.. 

D. Ana: ajudava.. quando... 

Pesquisador: Ajudou com dinheiro? Ou era só com trabalho? Como era, era feito de 

barro, tinha festa... 

D. Ana: Num sei se dava dinheiro, num sei... 

Pesquisador: Mas tinha festa na construção? Quando ia construir fazia uma festa... 

o que fazia? 
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D. Ana: Não... num vi fazer isso não... Viu ana maria, fazê festa? 

Pessoa não identificada 1: E a senhora num ajudava mulher... assim nas festa... eles 

dava aqueles talão pra sinhora vender... pra ajuntar o dinheiro pra... Pra... pra 

capela. 

Pesquisador: O que a senhora acha do padroeiro Santatntoim? 

D. Ana: Muito bom... 

Pesquisador: Senhora conhece a história dele o.. ou.. só depois da comunidade.. 

que a comunidade...  começou.... 

D. Ana:: É... todo mundo gosta... da... da igreja... do santo... todo mundo gosta... 

todos anos tem a festa... 

Pesquisador: Tinha? Como era as festa? 

D. Ana: Tenhaa... todos os anos tinha festa 

Pesquisador: aí como era? 

D. Ana: Festa boa... tem participado, né? 

Pessoa não identificada 1: Escute... diga aí da...  da... da época de 80... da época 

como foi.. quando a senhora chegou aqui? Na época de 80 a senhora num já 

morava aqui em pau dos ferros, nera? 

D. Ana: Era... 

Pessoa não identificada 1: aí teve aquela seca? 

Pesquisador: Sim... como foi aquela seca? 

Pessoa não identificada 1: diga aí como foi... 

Pesquisador: como era seca naquele tempo? Sofreram muito com a seca? Como 

foi? 

D. Ana: a gente  sofreu muito mais vencemo.... 

Pessoa não identificada 2:  já trabalhou em emergência, a senhora? 

D. Ana:? Em...> 

Pessoa não identificada 2: a senhora já trabalhou na emergência. 

D. Ana: Não! 

Pesquisador:: Nunca trabalhou na emergência? 
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D. Ana:: Não! 

Pesquisador: Mais a Sinhora, na época da sêca...  que teve uma sêca grande, né 

aqui, em outro tempo? A senhora de quê? Da sêca? Como era que as pessoas 

faziam para  se sustentar para budar cumer dentro de casa... foi difícil? 

D. Ana: Foi uma sêca... foi uma sêca mais... num foi como a de 32... a de 32 foi 

pior... 

Pesquisador:: Foi pior... por que foi pior? 

D. Ana: Proque... essa sêca que houve  por aqui.... ninguém numca cumeu 

macambira e a de 32 nois se sustetemo na mancabira. 

Pesquisador: o que é macambira? 

D. Ana:: o bicho que tem uma cabeça assim ( fez gestos com a mão)... a gente só 

comia queles pão vei sêco... pro janta... num tinha ôta coisa.... 

Pesquisador: e já na seca de 80... na seca de 80... já  tinha o que comer... como 

era...? 

D D. Ana: Num tinha... comia... 

Pessoa não identificada 2: foi uma sêca mais fraca né, Vó? 

D. Ana: Foi... 

Pessoa não identificada 2: Num foi tão forte como a de 32 não, né? 

D. Ana: A de 32 foi a pior que eu alcancei. 

Pessoa não identificada 2: a senhora tinha quantos anos na época, a senhora 

lembra? Na de 32 ? 

D. Ana: Eu tinha uns 10 anos 

Pesquisador: 10 anos? Já trabalhava? 

D. Ana: Na seca de 32 a gente se sustentou com macambira, não tinha outra coisa. 

Na seca eu ficava ajudando dentro de casa, com meus irmãos tudo pequeno e meu 

pai mais minha mãe saía cedo pra ir pro mato arrancar macambira pra gente, pra 

gente comer. A gente comia uns pedaço de pão, a gente comia um pedaço de pão 

da macambira. O povo hoje se mal diz, mas peça a Deus pra nunca ver uma coisa 

daquela. 

Pesquisador: era coisa feia, nera? Era coisa feia. E...  já na enchente que teve? 

Que teve a seca de 80 e depois .. logo depois teve uma enchente aqui no açude 25 

de março... a senhora lembra de quê dessa enchente? 
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D. Ana: E: que a agua foi bater alí  na.. na. Rua que a senhora mora hoje... 

D. Ana: Qual? 

Pesquisador: Na Travessa... 

D. Ana: foi... foi muito bom... muito chuva... muito... enchente... teve muita coisa... 

ligume  

Pesquisador: Legume? 

D. Ana: Sim... Nós trabalhamos com Seu Finado Juvêncio... 

Pesquisador: Hum...Fazia o que com Finado Juvêcio? 

D. Ana:: Aprantava... feijão... miii...agudão... 

Pessoa não identificada 2: da sangria do açude a senhora lembra qual foi a maior? 

D. Ana: A sangria desse açude... quando... quando o inverno é bom a gente num 

sabe qual é a maior... que é quais tudo dum jeito... 

Pessoa não identificada 1: Não mais teve uma pior do que a outra, a senhora num 

lembra não, ali a boca da boeira tapou ainda desceu gente... desceu gente na.. na... 

na sangria do açude, lembra não naquela época? 

D. Ana: me lembro mais ... a gente... quando ta mais velho esquece de tudo... 

Pesquisador: Esquece de tudo? Mas a senhora lembra que... que teve a enchente 

grande? 

D. Ana:: teve... 

Pesquisador: que a água oi batê lá perto da onde a senhora mora na travessa, num 

foi? 

D. Ana: foi... 

Pesquisador: aí... aí... o que foi... a comunidade ficou em festa, né? Porque tinha 

muita água, foi? 

D. Ana: foi... 

Pesquisador: Aí as vazantes como foi? Porque quando teve a seca  num tinha 

como aguar as plantas, nera? 

D. Ana:: era... 

Pesquisador: a da vazante... aí a senhora se sustentava de quê? Quando num 

tinha agua pra vazante? 
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D. Ana: ta perguntando sobre a água? 

Pesquisador: Sim... quando faltou a água.. a agua no açude... 

Pessoa não identificada 1: não... Quando encheu tudo que cobriu tudo... 

D. Ana: A... A gente ia buscar a... a agua... lá no finado Cazuza... 

Pesquisador: Quem era o finado cazuza? 

D. Ana: o marido da finada Edite 

Pesquisador: Certo... aí era... é longe? 

D. Ana:: Naum era pertim... 

Pessoa não identificada 2: Era num cacimbão, era num poço... em que era? 

D. Ana: Cacimbão... 

Pesquisador: Aí a senhora... teve a sêca aí a senhora ia buscar agua lá em 

Cazuza...Aí depois que teve a enchente que cobriu tudo... cobriu a vazante, de 

água... 

Pessoa não identificada 2: Que não tinha mais cheiro verde, como era que fazia? 

D. Ana:  (incompreensível) Deixou pra quando secasse a gente começar 

Pesquisador: Ai ficou... 

 D. Ana: que toda... quand... coisava... que vinha a enchente cubria as vazante... 

Pessoa não identificada 2: Aí quando faltava cheiro verde, fazia o quê? Pra 

sustentar? 

Pessoa não identificada 1: lavava roupa, né? Lava roupa...  fazer um sirviço... uma 

besteirinha pra ganhar alguma coisa... nera? 

D. Ana: Era... o povo... a gente fazia na casa daquele povo que tinha 

conhecimento... que tinha as coisa. Aí... ajudava a gente. 

Pesquisador: De que jeito eles ajudavam? 

D. Ana: dava.. dava.. um legumim a gente... quando matava uma ciranção dava um 

pedaço... eraa.. chamava pra gente fazer panelada e eu ia... e me dava... 

Pesquisador: eram pessoas boas, nera? 

D. Ana: Era.. 
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Pesquisador: Aí quando tinha água a senhora trabalhava na vazante... vendendo 

verdura. A senhora vendia  de porta em porta? Como era? 

D. Ana:: Eu vendia de porta em porta.. aí deixei... fui vende lá no açougue 

Pesquisador: e ra? 

D. Ana:: Era... 

Pesquisador: Aqui no Riacho do Meio, o povo Comprava muito? 

D. Ana: Não! Não... aqui eu já tou mim admirando o povo passa com verdura 

vendendo... aqui ninguém vendia... aí tirava era lá pra rua... 

Pesquisador: E eraa...? Por que que aqui ninguém vendia? 

D. Ana: Porque o povo não comprava... 

Pesquisador: É né? Pois ta bom!... Acho que num tem mais nada não... 

D. Ana: Ô quentura ar maria 

Pesquisador: Mais a senhora... xeu vê aqui... Ai... voltando aqui... quando a 

senhora chegou... aqui no riacho do meio... é na década de 80, né? Provavelmente 

a década de 80 que a senhora chegou sozinha cum marido, né?  

Pessoa não identificada 1: não... já vinha cuns fii... 

Pesquisador: Sim já vinha cuns filhos, né? A senhora tem alguma memória... 

alguma recordação de um momento difícil... a senhora já passou perto de morrer... 

ou teve alguma dificuldade pra criar os mininu... ou os minius adueceram e a 

senhora quase morre... a senhora lembra de alguma coisa assim desse tipo? 

D. Ana: me lembro e eu fazia... tudo no mundo mode... nenhum.. graças a Deus eles 

nunca passarum precisão... 

Pesquisador: Nunca passarão precisão? 

D. Ana: Não! Eu... toda vida trabaiei pra eles... pra nenhum passar precisão... o 

marido foi preso.. ele nunca passou um dia sem comer na cadeia... eu trabaiava...  

Pesquisador: Ele foi preso por que? 

D. Ana: Porque matou um rapaz... 

Pesquisador:Foi? Aqui no Riacho do Meio, já? 

D. Ana: Nõa... matou  em Luis Gome... 

Pesquisador: Sim... Aí ele passou quanto tempo preso? 
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D. Ana: Ele num passou muito anos não.. 

Pesquisador: Depois ele voltou... né? Foi solto? 

D. Ana: Foi.., 

Pesquisador: E vocês voltaram a morar juntos... 

D. Ana: Foi.. que foi só...  

Pesquisador: Ele trabalhava também na vazante? Ele sempre trabalhou junto com 

a senhora? 

D. Ana: Não ele num trabalhava em vazante não. 

Pesquisador: Trabalhava em quê? 

D. Ana: trabalhava em roçado 

Pesquisador: Aqui no Riacho do Meio também? 

D. Ana:: É 

Pesquisador: Era de quem a roça? Era dele mesmo a roça? 

D. Ana: Juvêncio Rêgo 

Pesquisador:: Juvencio Rêgo, né? O que trazia lá  da.. da roça... comia em casa, 

né? 

D. Ana: Era... 

Pesquisador: Aí ele viveu com senhora até... ele morrer? 

D. Ana: Não ele...  foi simbora. 

Pesquisador: Sim foi simbora... 

D. Ana: Foi 

Pesquisador: Aí quando ele foi sinbora... o que foi que a senhora fez? 

D. Ana: Quando meu marido nos abandonou, fiquei Trabalhando do mesmo jeito. 

Criei os filhos. Ta aí ela sabe (aponta para uma de suas filhas) 

Pesquisador: Mais a senhora... Ele foi imbora e el mandava alguma coisa pra 

senhora? 

D. Ana: Não 

Pesquisador: Não? 
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D. Ana: Não! 

Pesquisador: a senhora sentiu dificuldade quando ele deixou de... de... de morar 

com a senhora? 

D. Ana: A gente sente dificuldade, porque... é muito diferente o dono da casa tá em 

casa trabalhando  e adquirindo pra dentro de casa. Essa menina era pequena 

(Aponta novemente para filha) ela num se lembra... ela num conhece nem o pai 

Pesquisador: E não? Aí nunca mais voltou pra cá?  

D. Ana: Não... 

Pesquisador: Mais ele ainda é vivo? 

Pessoa não identificada 1: ninguém sabe não. 

Pesquisador:: Nunca mais mandou notícia? 

D. Ana: não 

Pesquisador: Aí ele foi embora pra onde? 

D. Ana: diz ele que pra Brasília 

Pesquisador: hum... foi mais alguém ou foi sozinho? 

D. Ana: eu num sei mais quem foi... o seguinte foi esse... nós trabaiava cum seu 

Juvêncio... aí ele prantou  uma roçado... ele era muito trabaiador... trabaiou... 

aprantou  esse roçado...dez tarefa... tirou muito ligume... feijão.. num primeiro ano 

ninguém tirou nada... foi seco, aí no outro ano, foi bom de inverno... ele prantou de 

novo... tirou muito feijão foi bom de miii e... so sei qui...  num faltou nada. aprantou o 

agudão.... arraizou o agudão.... no ano que ele prantou... que num houve inverno, 

mais o agudão ele inrraizou... aí ele ficou devendo  a Seu Juvêncio... deu dois anos, 

quando um ano foi seco o ôto ano ouve inverno... a gente precisava  aí tiramo... 

(incompreensível)  legume lá... aí...aí quando o agudão tava bom de apanhar ele foi 

simbora. devendo dois anos a Seu Juvência... foi imbora e me deixou com essa 

criança aqui... (apontou novamente para uma pessoa que estava presente na área 

da casa) 

Pesquisador: Mais vocês num brigaram não? 

D. Ana: De jeito ninhum 

Pesquisador:: E... e... Seu Juvêncio foi procurar a senhora? 

D. Ana: Aí... quando  foi...  na safra do agudão  Raimundo era o mais vei e o finado 

João... eu ia pra rua vender verdura e eles ficava no roçado... Chegava cuidava no 

almoço... levava pro roçado... aí que certo que... eu apanhei o agudão  mais us 
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mininu. (incompreensível)  todos dois era criança... Raimundo era o mais veim...  e 

João era... mais novo do que Raimundo. Nois apanhamu o agudão.... Quando eu 

apanhei o agudão eles deixaru o agudão lá em baixo lá em Seu Juvêncio...  todo dia 

mandava us mininu ir deixar.... pesar e deixar lá. 

Pesquisador: Mais a senhora pagou a dívida? Ou nunca foi paga? 

D. Ana: Dois ano... dois ano sem dá nada... só tirando o dinheiro 

Pesquisador: E a senhora trabalhava de graça. 

D. Ana: Apanhei o agudão... apanhei cinquenta centavu o quilo de agudão cum esse 

dois mininu... quando... disse assim... amanhã... eu vou pesar o agudao pá... pá 

perguntar a Seu Juvêncio... pá pagar a ele... quando foi de madrugada ele chegou... 

ele chegou...  e perguntou por as coisa... o agudão... eu disse que tinha apanha 

mais us mininu perguntou onde o agudão tava... o agudão ta no armazém lá de seu 

Juvêncio... aí antes do dia amanhecê ele desabou lá pra Seu Juvêncio pá pesar o 

algudão e pagar a seu Juvêncio. 

Pesquisador: Quem? O Raimundo? 

D. Ana: Não... O marido 

Pesquisador: Sim...O marido da senhora. Quer dizer que ele voltou? 

D. Ana: Voltô... 

Pesquisador: Depois que ele foi pra Brasília ele voltou? 

D. Ana: Não....  

Pesquisador: Isso antes dele viajar para Brasília? 

D. Ana: Aí ele foi e pesou o agudão, pagou a seu Juvêncio. O resto do dinhêro que 

sobrô...  ele comprô logo a passagem lá e foi pra Brasília. Até hoooje... 

Pesquisador: Aí ele num disse a senhora não que ia imbora? 

D. Ana:  Não, num disse nada. 

Pesquisador: E como foi que a senhora percebeu que ele tinha ido imbora? 

D. Ana: Porque o mininu chegou e me disse... Raimundo... que ele tinha ido embora 

(cara de tristeza) té hooje.  

Pesquisador: Certo... 

D. Ana: Aí eu disse... us minino tudo nú.. Aí Raimundi disse... ele disse quando 

chegasse lá  ia trabaiar e mandava um reis pra comprar as rôpa pra nois... O senhor 

mandô?... O sinhô mandô?  
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Pesquisador: É, né? A senhora que teve que trabalhar duro... A senhora sofreu 

muito? 

D. Ana: Ar Maria eu sofri... hoje... num tem... coragem pra nada e vivo mais assim... 

foi porque sofri demais... Ele mato em Luis Gome .. eu fui trabaiei... ele na cadeia e 

eu cuns mininu tudo piqueno...  trabaiava de dia e de noite. 

Pesquisador: Quando ele foi imbora pra Brasília ele... ele tinha quantos anos? 

D. Ana: Eu num sei quanto anos ele tinha... Eu num vou dizer que num sei. 

E: Aí depois que a sinhora pagou a dívida, porque foi a senhora que pagou a dívida. 

Trabalhou dois anos de graça... Foi? 

D. Ana: Foi... eu trabaiei... eu apanha agudão mais us mininu... aí...  ele foi quando o 

agudão tava apanhado.. aí parece que advinhou... aí chegou... levou o agudão... 

pesou pá Seu Juvêncio... eu ainda dei graças a Deus...  aí o resto ele ficou cum ele 

que comprou a passagem e foi pra Brasília. 

Pesquisador: Quer dizer que ele devia a Seu Juvêncio... Era quanto que ele devia? 

D. Ana: Eu  num sei quanto era não... dois ano... porque ele dizia dois ano a eu. 

Pesquisador: Aí ele desapareceu? 

D. Ana: Desapareceu... 

Pesquisador:Aí depois voltou... e traba.. e quando a senhora apanhou o.. o 

algodão... ele voltou de madrugada... 

D. Ana: Aí pegou o agudão... bem cedo.. foi pesar o agudão... 

Pesquisador:A senhora nem viu? 

D. Ana: vi não... 

Pesquisador:Certo... Aí nesse tempo vocês morava aonde, aqui no Riacho do 

Meio? 

D. Ana: Na Trevessa. 

Pesquisador:E o que a Sinhora acha do Riacho do Meio? 

D. Ana: Eu acho bom aqui... eu acho bom. 

Pesquisador:: Por que? 

D. Ana: quê... o povo pra mim são muito bons... e graças a Deus eu como todo dia... 

sou apusentada... 

Pesquisador:Pois ta bom... Eu acho que já ta bom... acho que dá 
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D. Ana: Dá pra apresentar, né? 

Pesquisador:Já!... Então é isso... Obrigado Dona Ana 

D. Ana: Nada... e discuipe eu num lembrar direito... 

Pesquisador:Nam... quei história 

D. Ana: muita coisa quando a gente fica veiii se esquece... 

Pesquisador: Foi com demais ((GRAVAÇÃO TERMINADA)) 
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APÊNDICE L – Transcrição da entrevista com Auzenita Rêgo Medeiros 

ENTREVISTA COM DONA AUZENITA RÊGO 

(A entrevista realizada no dia 01/03/2016, na cozinha de sua casa, no centro de Pau 

dos Ferros) 

 

LEGENDA 

D. Auzenita: Dona Auzenita Rêgo Medeiros 

Pesquisador 1: Sueilton Junior Braz de Lima 

Pesquisador 2: Gilton Sampaio de Souza 

Pesq. – Então primeiro eu quero que a senhora fale só o nome completo da senhora 

e a idade  

D. Auzenita: É eu nasci  pode deixar ligado Giltinho é muito quente ( referindo-se ao 

ventilador ) no dia 7 de outubro de 1939 portanto tenho 76 anos não é? No dia 7 de 

outubro deste ano vou fazer 77 . Eu nasci no sitio Recanto que era uma propriedade 

de papai, papai tinha esse sitio a gente morava lá, tinha também uma casa no centro 

da cidade na Quintino Bocaiúva  gente passava  tempos lá, meses mais no sítio e 

quando era período de festa, aí mamãe vinha pra cidade com a gente não sabe? aí 

morei muitos anos aqui e quando foi com 15 anos meu irmão mim levou pra Natal 

pra estudar. Passei a conviver mais em Natal do que aqui mas sempre gostei muito 

de Pau dos Ferros né ? minha terra é lógico é tanto que fui embora mas deixei uma 

casa aqui que era pra quando eu quisesse vir.  

Pesquisador 1: Certo. E o nome completo da senhora? 

D. Auzenita: O meu? Auzenita Rego Medeiros. Engraçado meu nome era Auzenita 

de Souza Rego como o de Olívio também era Olívio de Sousa Medeiros, hoje não 

tem mais isso mas um tabelião do Encanto que nós casamos lá né? casamos no 

religioso em Rafael Fernandes, e no civil no Encanto aí ele disse não Olívio seu 

nome já tem Souza o dela não pode ter Souza não. Aí ficou Olívio de Souza 

Medeiros, e eu fiquei Auzenita  Rego Medeiros  no lugar do Souza. Se Bem que foi 

até certo por que mamãe era Pastora de Souza Castro e papai era Antonio Isidio de 

Souza Rego. Eu sei que fizeram lá e mim colocaram  Alzenita de Souza Rego aí 

casamos e fiquei Rego Medeiros. 
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Pesquisador 1: E quando a senhora veio do sitio como foi que a senhora conheceu 

Olívio? 

Pesquisador 2: Como retornou retornou e como chegou ao Riacho do Meio? Pode 

contar. 

Pesquisador 1: Isso. 

D. Auzenita: Bem nós estudávamos, nós estudamos juntos no Joaquim Correia. 

Pesquisador 2: – Nós quem? 

D. Auzenita: Eu e Olívio nós fomos colegas de sala de aula, fomos colega de 

escola, estudamos lá no Riacho do Meio, ou no Joaquim Correia. Como dona 

Baiquinha era muito amiga de mamãe, Olívio freqüentava a minha casa , as vezes 

eu ia a casa dela tudo como amigo de infância né? papai ainda era primo de seu 

Glicério, e tinha uma amizade muito aproximada. Aí pronto eu fui embora pra Natal e 

ele ficou por aqui né, mas aí quando foi aí meu Deus!  eu tenho tudo anotado mas 

com um tempo né, eu lembro bem que eu comecei a namorar no dia no dia 7 de 

dezembro não sei o ano por que não estou lembrada a gente começou naquele 

negócio que antigamente tinha aquele negócio de flerte né? ( todos Riem ) era só 

passeando rodeando não sei se vocês ainda se lembram ali a praça da Matriz que 

era cheio de banco o povo ficava uns sentados e os outros rodeando, passeando e 

conversando, e eu passeando com minhas colegas né, minhas amigas, e ele ao 

contrario com os amigos dele passava um pelo outro e flerte vai e flerte vem. Aí nós 

começamos a namorar mesmo no dia 7 de dezembro de... valha me Nossa senhora 

estou com um esquecimento grande já. Aí olhe veja bem nós casamos no dia 20 de 

dezembro de 99, 1999. 

Pesquisador 2: não.  69. 

D. Auzenita: 69. 

Pesquisador 2: foi quando eu nasci a senhora era noiva. 

D. Auzenita: Voce nasceu em 69? 

Pesquisador 2: Eu nasci em 69, eu nasci na sua casa.  
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D. Auzenita: você nasceu em 69 não é isso que eu estou dizendo, nós casamos no 

dia 20 de dezembro de 69 meia nove e nós namoramos pra fazer uma idéia de 

quando nos começamos a namorar, nos namoramos seis anos eu mim lembro que 

foi. 

Pesquisador 2: 64. 

D. Auzenita: Seis anos e treze dias por que nasci ou começamos a namorar no dia 

20 e namoramos no dia 7 seis anos e treze dias quer dizer que é sessenta e... 

Pesquisador 2: 64.  

D. Auzenita: 64. 

Pesquisador 2: Não 63. 

D. Auzenita: Aí ficava.   

Pesquisador 2: 63 por que 63 com 3 da 69. 

D. Auzenita: Aí ficamos namorando por correspondência naquele tempo não tinha 

teleone, né? aí era carta ia carta vinha, eu lá em Natal e ele aqui, dificilmente ele ia a 

Natal por que ele pegava corrida,por que ele tinha um jeep na época e pegava 

corrida, as vezes ele pegava uma corrida ia se hospedava lá em casa, mamãe papai 

recebiam ele muito bem gostavam muito dele, só meu irmão mais velho Chico né, 

que foi aonde eu morei 8 anos é assim vou dizer a vocês eu não sei, as vezes é 

assim eu tenho raiva dele e ao mesmo tempo agradeço por que foi a única, papai 

tinha uma família de 7 filhos, mamãe tinha uma família de sete filhos, cinco homens 

e duas mulheres e eu fui a única que estudou e ele por que saiu né, foi embora pra 

São Paulo muito novo né, e aí  fez até o científico.  E eu fui estudar fora mais por 

conte dele, mas sofri muito na casa dele, as vezes não gosto nem de relatar o que 

passei lá. As vezes eu digo assim eu não sei se ele mi levou pra estudar, ou se foi 

pra ser empregada. Eu sofri muito. Mas aí as vezes eu agradeço se não fosse aí eu 

não teria estudado. 

Pesquisador 2: Não existia estudo em Pau dos Ferros nessa época. 

D. Auzenita: É tinha assim . Tinha não. 
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Pesquisador 2: A UERN veio chegar em Pau dos Ferros em 77. 

D. Auzenita: É tinha não. O meu padrinho de batismo é Ezequiel Fernandes, aí 

quando foi no batizado ele mim deu uma novilha de presente, no batizado não sabe? 

mim deu uma novilha no batizado, aí disse olhe Antonio essa novilha é pra produzir 

você depois, por que papai era, tinha pouca condição né?  mas você se lembre toda 

vida que você olhar pra ela se lembre que quando minha afilhada crescer, você vai 

tirar ela de Pau dos feros, pra Natal, Fortaleza, Mossoró, minha irmã é quem 

comenta isso, pra ela estudar não vai cria-la em Pau dos ferros sem estudar como 

os outros. Aí coincidiu de meu irmão vir de São Paulo passou nõ sei quantos anos 

por lá em São Paulo Rio de Janeiro aí completei 15 anos, terminei o primário 

naquela época né?  disse não vou levar Alzenita  pra estudar em Natal. Aí mim levou 

pra casa dele né?  ainda passei oito anos na casa dele  

Pesquisador 2: Como foi que a senhora passou a visitar o Riacho do Meio? Passou 

a andar mais a se envolver nessas questões do Riacho do Meio, da capela. 

D. Auzenita: Não aí quando foi no Riacho do Meio, eu andava pouco por lá só 

quando eu vivia lá no sitio de dona Baiquinha que seu Glicério morava lá né? lá no 

sitio tudo bem. Aí tinha seu Cazuza o pai de Eriberto, e tia Edite a mãe de Eriberto, 

tinha certeza que eu ia casar com Eriberto . Era louca por mim a mãe dele aí dizia 

pra todo mundo, essa aqui é a futura esposa de Eriberto, era louca queria que eu 

casasse com ele. E nessa brincadeira ela dizendo essas coisas terminamos nos 

namorando, nós namoramos muito pouco tempo, né? por que eu fui embora ele 

ficou aqui aí tinha aquele negócio coisa de criança ficou pra lá. Aí foi o tempo que 

ele se engraçou Odélia né? com o tempo ele casou e eu fiquei pra lá mas nunca 

perdemos a amizade. Sei que o meu primeiro namorado foi ele, mas namorado de 

criança mas não teve nada de mais só dizer que amava,mas a mãe dele queria 

muito. Aí eu andava lá na casa deles mas assim com o outro pessoal não tinha 

convivência né?. Andava assim na casa de dona Baiquinha, na casa de mamãe aí 

depois nós começamos a...  

Pesquisador 1: seu Joel já morava no Riacho do Meio? 

D. Auzenita: Padrinho Joel meus avós? Meus avós moravam... 
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Pesquisador 2: A senhora é neta de Joel Praxedes?  

D. Auzenita: É. Joel Praxedes. 

Pesquisador 2: É bom eu quero que a senhora fale quem foi ele. 

D. Auzenita: Joel Praxedes era o pai de papai. Era Joel e Olívia.  Aí mas vocês  eu 

era tão criança num sabe? Quando eles moravam lá, que eu não mim recordo desse 

passado eu recordo mais de tio Cazuza que é o pai de Eriberto e tia Edite que 

moravam lá com a gente. 

Pesquisador 2: Que é filho de Joel. 

D. Auzenita: Cazuza que era irmão de papai. 

Pesquisador 2: que são filhos de Joel não é isso?             

D. Auzenita: Sim eu sou prima legítima de Eriberto nossos pais eram irmãos. Aí foi o 

tempo que eu fui embora pra Natal cheguei, passou o tempo aí eu fiquei de férias  aí 

nós ficamos mas assim digamos não tinha muita aproximação tinha mais 

aproximação era eu Olívio e a família por que a gente estudava junto, depois que eu 

fui pra lá a gente se afastou mais. Eu vinha não andava nem lá. 

Pesquisador 1: Aí como foi quando a senhora começou a namorar com Olívio a 

senhora já morava em Natal?  

D. Auzenita: Morava. 

Pesquisador 1: Aí como foi que a senhora veio de lá pra cá? 

D. Auzenita: Não eu vinha de férias né? eu vinha nas férias. 

Pesquisador 2: Aí quando foi que voltou pra morar aqui foi quando mesmo?  

D. Auzenita: Quem eu? 

Pesquisador 2: Sim volta de Natal e passa a morar em Pau dos Ferros novamente. 

D. Auzenita: Foi assim eu quando cheguei em natal foi em 55 . Em 55 que eu fui pra 

Natal. Lembro de mais a primeira vez que eu sai daqui foi no treze de dezembro de 

55. Treze de dezembro de 55. Naquele tempo papai tinha um misto aqueles carros 
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de duas bulea aí papai tinha esse misto e transportava os estudantes de pau dos 

ferros e região pra Natal, freqüentava muito São Miguel é tanto que a Rodoviária de 

São Miguel tem o nome de papai, por que foi o primeiro transporte que entrou em 

são Miguel foi o de papai. Antonio Isidio de Sousa a rodoviária de lá. Aí eu fui nesse 

misto, nessa época no dia 13 de dezembro de 55, eu papai, meu irmão já estava lá 

mim esperando e como ele era solteiro eu fui pra casa de uma prima de papai, 

madrinha Britalda Chaves . Ela era madrinha por sinal de Maria minha irmã, mas 

todos chamavam ela de madrinha naquele tempo né. Aí Chico, papai tinha muita 

amizade com ela e eu fui pra casa dela, foi o tempo que eu passei feliz na minha 

vida em natal. Eu fiquei do dia 15 de dezembro até outubro na casa dela. 

Pesquisador 1: No Ana de? 

D. Auzenita: 55 estudava no colégio das Neves que era na mesma rua dela só que 

ficava mais em baixo. Ai eu estudava no colégio das Neves tirei a foto como vocês 

viram, aí eu estudei quatro anos lá naquela época hoje é tudo diferente mas naquela 

época, o ginásio né? ( nesse momento o celular começa a tocar e dona Alzenita vai 

ver quem é ) é Olívia. 

Pesquisador 1: Sim continue pode continuar. 

D. Auzenita: Aí fiquei estudando no colégio das Neves ótimo, maravilhoso lá na 

casa dessa minha madrinha, ela mim tratava muito bem mim queria muito bem, só 

mim chamava nitinha, era Nitinha pra aqui, Nitinha pra acolá, e minha madrinha de 

crisma era irmã dela e já era idosa madrinha ( inaudível ) morava com ela também e 

minha cobria de carinho. Quando foi em outubro esse meu irmão casou e mim levou 

pra casa dele, aí acabou-se tempo bom pra mim, sofri muito na casa dele era 

escrava.  Pronto aí quando eu terminei o Colégio das Neves quatro anos, aí fiquei no 

Colégio das Neves  quatro anos aí quando completou eu sai e ele mim botou na 

escola que foi indicado  Doméstica que foi indicada por essa minha madrinha 

Britalda. Madrinha Britalda disse Chico quando Alzenita terminar o ginásio aqui no 

colégio das Neves, você vai botar ela pré estudar na escola Doméstica que é uma 

escola que prepara a pessoa pra vida, ela vai estudar lá, ele foi e obedeceu, o povo 

tudo queria muito bem a ela e botou pra lá. E eu fiquei estudando no Colégio, na 

escola Doméstica. Na escola Doméstica só existia  semi internato e internato, aí eu 
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era semi interna, era de sete horas da manhã as cinco da tarde ficava lá, almoçava 

lá, aí assim pela manhã a gente estudava em sala de aula e tudo mais, a tarde a 

parte doméstica, ensinava a cozinhar, a pintar a bordar, tudo a Escola Doméstica, 

tudo tinha a gente terminava  um curso ( inaudível ) e já entrava noutro, lá dentro 

mesmo, aí estudei também quatro anos lá. Aí foi o tempo que casei. 

Pesquisador 1: Casou lá ou aqui? 

D. Auzenita: casei aqui. 

Pesquisador 1: Então a senhora voltou?  

D. Auzenita: Voltei. Aí terminei os quatro anos lá. 

Pesquisador 2: só um momentinho, aí a senhora quando volta  na verdade quando 

senhora volta a morar em Pau dos ferros em 69 quando casa? Ou voltou antes 

quando noiva a senhora já veio morar aqui? 

D. Auzenita: Na realidade eu vou dizer a vocês eu nunca noivei a gente namorava ( 

Inaudível ), aí em setenta não; quando eu terminei o curso da escola, os quatro 

anos, foi quando meus pais foram morar em natal sabe? 

Pesquisador 2: Terminou o das neves o ginasial. 

D. Auzenita: Não quando eu terminei a Escola. 

Pesquisador 2: O ensino médio sim já  escola terminou a doméstica . 

D. Auzenita: Eu falei a colégio por falar terminei a Doméstica. 

Pesquisador 2: Sim por que a senhora disse que primeiro fez o ginásio no Colégio 

das Neves,que chamava o colegial o ginasial no colégio Das Neves.  

D. Auzenita: – No colégio das Neves. 

Pesquisador 2: Depois fez o colegial na escola doméstica 

D. Auzenita: Na Escola Doméstica 

Pesquisador 2: Aí quando terminou a escola doméstica seus pais foram morar em 

Natal? 
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D. Auzenita: Não .Aí sim deixe eu dizer quando eu terminei a escola doméstica a 

gente precisava, aí eu estudei também no Instituto Kennedy. O Instituto Kennedy,  

era assim como se fosse um científico né? preparação para o vestibular essas 

coisas, aí estudei lá. Aí Chico tanto que fez, que papai foi morar em Natal, agora a 

intenção dele não era por mim não era por interesse dele papai morando lá era 

melhor  dele vender propriedade vender tudo que papai tinha, aí nós fomos morar lá, 

aí passei a morar com meus pais aí tive outra vida, mudou tudo aí eu passei a ter 

uma vida boa. Aí quando eu estudava no colégio das Neves, na Escola Doméstica, 

de seis em seis meses eu tinha férias no mês de junho, eu passava todo aqui,  em 

dezembro janeiro, todo de férias que eu passava aqui. Mas aí pronto eu ficava aqui, 

mas aí quando as aulas começavam eu voltava pra lá. Mas aí quando meus pais 

foram morar em Natal eu fiquei com eles. 

Pesquisador 1: E a senhora continuava conversando através de carta com Olívio? 

D. Auzenita: Através de carta com Olívio? Aí quando foi. 

Pesquisador 2: Mas sempre que vinha visitava a vovó Baiquinha no Riacho do 

Meio. 

D. Auzenita: Era.  

Pesquisador 2: Cazuza, toda a nossa família que morava aqui no Riacho do Meio. 

D. Auzenita: Exatamente. Aí mamãe. 

Pesquisador 2: Namorava com Olívio lá pelo sitio também na casa de alguém. 

D. Auzenita: Não a gente só conversava lá em casa, na casa de mamãe, na praça 

não sabe, a rigidez era muito grande a gente tinha um namorado  quando dava nove 

horas,veja como era antigamente, quando dava nove horas, aí mamãe dizia nove 

horas, ta na hora de todo mundo dormir aí o cara tinha que ir embora, a gente 

sentava na calçada não era em lugar não era na calçada pra todo mundo ver a 

gente namorando não sabe?. Eu namorei uma época antes de namorar com Olívio 

com seu Chiquinho Diógenes ele já morreu era irmão de dr. Pedro era o irmão mais 

novo, namorei mais de um, uns dois anos todo mundo pensava que a gente ia casar 

era muito apaixonado. Aí quando foi um dia ele ficava lá na área lá de casa eu 
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conversando ele a noite, aí seu Chiquinho mamãe brincava muito com ele, nove 

horas não é mais hora de namorado está em casa da namorando não hoje é muito 

diferente. (todos riem) agora o pessoal chega antes daí. 

Pesquisador 2: E olhe lá se chega por que só  pode chegar as dez. 

D. Auzenita: Aí mamãe dizia se você quiser a rede eu armo se você quiser dormir 

eu armo a rede mamãe brincava muito com ele, a muito bem dona Pastora se a 

senhora armar a rede eu durmo mas só se for com Alzenita ( risos ) Cabra sem 

vergonha, cri vergonha, mim respeite, brincando ele dava kkkk  as coisas de Pedro 

Diógenes não era  bem exagerada ele dava gargalhada, ele dava cada gargalhada 

se levantava e ia embora, mas aí quando era com Olívio, Olívio não era mas pacato 

a gente sentava lá na calçada eita que sua mãe vai já chamar pra dormir, eu vou 

embora e ia embora e nisso o tempo ia passando mamãe queria, papai queria, 

Chico não queria meu irmão por que ele não tinha estudo, ele dizia você estudar 

tanto pra casar com um cara analfabeto, que nunca estudou, e não sei o que, aí ia 

falar pra papai e papai tá muito bom, é um rapaz muito bom, ainda é da família, mas 

ele é do contrário,  não queria não. Agora depois que Olívio depois que nós 

casamos tinha uma amizade tão grande com Olívio, gostava tanto de Olívio, que é 

tanto que o primeiro filho meu, ele foi padrinho aí ele tornou-se amigo de Olívio e 

Olívio dele. Mas nós passamos esse tempo todinho namorando seis anos e treze 

dias nós namoramos assim só por correspondência eu vinha passar as férias, as 

vezes ele ia lá, dificilmente ia mas tudo bem.  

Pesquisador 1: Aí como foi que vocês resolveram casar? 

D. Auzenita: Sim aí deixe eu dizer, aí nessa época em que eu estudava em Natal, 

posso voltar atrás? To só voltando desculpe aí por que eu to com a memória muito 

falha não sabe? 

Pesquisador 1: Não tem problema. 

D. Auzenita: Eu vou dizer uma coisa depois lembro de outra. Quando eu estudava 

lá  ainda ensinei na clinica Heitor Garrido, que era ainda hoje tem essa clínica lá que 

era com crianças retardadas como é que chama? 

Pesquisador 1: Especiais. 
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Pesquisador 2: Portadores de necessidades especiais. 

D. Auzenita: Especiais crianças especiais, eu lembro que tinha um rapazinho 

paulinho esse menino era louco apaixonado por mim, meus pais moravam lá na 

João Araripe, ele pegava ônibus e ia lá pra casa mamãe gostava dele. Era passei 

dois anos estudando, ou ensinando nessa clínica. Ensinei em outras escolas assim 

sabe, e quando eu vim morar aqui, sim aí eu fiz o concurso CADES insuficiência, 

quatro anos de insuficiência esse curso o povo chamava CADES a gente dizia to 

fazendo o curso de CADES, outro era insuficiência. Era insuficiência o povo da 

secretária de educação chamava era insuficiência. 

Pesquisador 2: Qual era a função desse curso. 

D. Auzenita: Era se especializar pra ser professora, eu levei um prejuízo danado 

com essa história, por que eu fiz esse curso veja como são as coisas eu fiz esse 

curso terminei 

Pesquisador 2: Lá no Kennedy? 

D. Auzenita: Sim no Kennedy. Quando eu terminei a Escola Doméstica depoi fui pra 

lá e fiz esse curso de insuficiência por quatro anos. 

Pesquisador 2: Aí voltou lá pro. 

D. Auzenita: Kennedy. Depois eu escrevo direitinho Kennedy quatro anos aí eu saia 

apta pra ensinar em qualquer colégio, em ginásio, em primário, tinha até um 

parágrafo lá que dizia em falta de professor com mestrado podia ensinar na 

faculdade, mas sabe o que aconteceu, eu cheguei aqui fui logo pra escola, comecei 

estudar a ensinar no 4 de setembro, eu vou chegar lá deixe eu terminar. Eu fiz esse 

curso, esse CADES, eu lembro que quem era uma pessoa Idezuite Estevão não 

tinha o segundo grau, só tinha esse curso e ela recebia, ganhava igual a mim com 

curso que eu tenho, eu era hoje pra meu ordenado ser dobrado eu fazer, ela não 

tinha faculdade Idezuite ela não tinha feito 

Pesquisador 1: O CADES? 

D. Auzenita: Faculdade ela só tinha o CADES. 

Pesquisador 2: A senhora fez a Universidade? 
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D. Auzenita: Eu fiz eu fui da primeira turma de daqui de faculdade da UERN 

Pesquisador 2: Da UERN, de Pedagogia. 

D. Auzenita: – De Pedagogia... 

D. Auzenita: Que eu fui até mim especializar, fui da primeira turma eu lembro até 

que houve até admiração que a melhor prova de português da universidade, do 

vestibular foi a minha. Por que lá no Kennedy, no CADES eu mim especializei 

realmente  em português aí como  eu fiz a vestibular a melhor prova foi a minha em 

português, pois bem aí eu era como eu terminei a faculdade aqui,  e tenho esse 

curso de CADES, era pra ganhar dois tanto do jeito digamos, se eu ganhar cinco mil 

como professora formada, era pra ganhar uns cinco mil ou mais pela especialização, 

mas eu mim envolvi, você veja como eu era, eu mim envolvi tanto fui ser diretora do  

Municipal, mim envolvi tanto com o Municipal, que esqueci de mim só mim lembrava 

dos outros  em arrumar a escola, em formar aluno, que mim esqueci de ir ao NURI 

procurar  regulamentar. 

Pesquisador 2: Procurar regularizar essa situação. 

D. Auzenita: Regularizar. Maria Rego tenho um negócio guardado fora de mim 

dentro de mim. Maria Rego, sabia que aqui só quem tinha esse curso era eu e 

Idezuite, e Idezuite não era formada como eu só tinha o curso, era eu Idezuite e 

dona Nair Sales, Dona Nair era uma professora já  idosa era solteira ele nunca 

casou morava ali ao lado da igreja foi até minha professora uma época, só nós três 

que tinha esse curso. Maria Rego quando eu vim morar aqui, que eu morava na 

casa que você nasceu (referindo-se a Gilton) que era ali em frente ao Centenário 

ficava esquina com doutor Nelson, que hoje é consultório de lobinho, aquela casa 

era minha ela e a vizinha. Aí eu mim lembro que Maria Rego quando eu cheguei 

ainda foi receber umas aulas particulares comigo, todo dia ela ia lá pra casa, com os 

livros debaixo do braço, sombrinha por causa do sol,ia receber umas aulas minhas.  

ela sabia desses dois cursos que eu tinha. Quer dizer ela sabia desse curso que eu 

tinha e depois mim formei fui da primeira turma. Ela regularizou a situação de 

Idezuite, e nunca mim lembrou, nunca mim chamou, se ela fosse minha miga 

mesmo tinha dito Alzenita você está muito envolvida com o Municipal venha 

regularizar sua situação.  Eu não fui quando na realidade eu fui procurar, já tinha 
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passado, era só dois anos, era até dois anos pra incorporar eu não fui perdi, hoje eu 

só ganho por um como se eu tivesse sido só formada e tivesse esse curso, você 

veja como eu era 

Pesquisador 2: Que habilitava pra ( inaudível) 

D. Auzenita: Se fosse outra teria dito Alzenita você vai perder ( inaudível ) 

Pesquisador 2: Madrinha Alzenita quando a senhora estava aqui como foi seu 

envolvimento com a Igreja e como a senhora chega atuando no Severino Bezerra 

tão ocupada e como a senhora chega e passa  atuar tanto no Riacho do Meio? 

D. Auzenita: Pra você ver como eu era. 

Pesquisador 2:Ttodo mundo. 

Pesquisador 1: Não mas antes eu queria saber como foi que vocês decidiram casar 

pra depois ter esse vínculo com o Riacho do Meio? 

D. Auzenita: sim não deixe eu contar como foi . Eu continuei namorando com ele. 

Sim eu fiz esse curso de insuficiência, esse curso de CADES, Insuficiência CADES, 

que era pra ensinar, que era obrigado a ensinar em uma escola do interior, estão 

você a escolhia a profissão nesse tempo não tinha Universidade, aqui não tinha 

faculdade, então você escolhia a matéria que quisesse, aí eu escolhi português, por 

que eu sempre modéstia parte fui boa em português nunca mim esqueci, hoje não 

sou mais não. Eu nunca mim esqueci que uma vez na sala de aula quando eu 

estudava no Kennedy, aí o professor tinha muita gente que escreve errado tem 

muita gente que escreve errado, aí o professor  eu ainda vou fazer uns ditados pra 

vocês que era um professor bem, aí eu vou fazer uns ditados pra vocês, aí fez um 

bocado de ditado num sabe, eu nunca mim esqueci dessa, aí quando terminou ele 

foi corrigir ele corrigiu em casa, quando chegou no outro dia foi escrever com o giz e 

ficou chamando o pessoal pra escrever o nome de necessidade aí ninguém acertou, 

aí ele disse eu agora vou descobrir o segredo, vou mostrar a vocês como ninguém 

acertou escrever esse nome sabe quem somente uma acertou escrever esse nome 

de necessidade só uma, uma turma de 48 alunos somente uma pessoa acertou é de 

mais, só uma foi dona Alzenita, venha cá dona Alzenita e sem  dizer como era eu 
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escrevi no quadro, tava vendo vocês como é que se escreve necessidade? Fui a 

única que acertei. 

Pesquisador 2: Você sabe o que é ditado, né? 

Pesquisador 1: Sei sei fiz muito. 

D. Auzenita: Necessidade. Aí menino eu nunca mim esqueci disso. Aí foi ele disse 

quando a senhora fizer vestibular, não quando terminar esse curso, a senhora vi ele 

foi quem disse não mim lembro o nome dele, desse professor, ( inaudível ) era um 

nome bem esquisito a senhora vai se especializar em português escute o que eu 

estou dizendo foi por isso que eu fiquei. Aí fiquei especializada em português pra 

ensinar em uma escola do estado, em uma cidade do Município. 

Pesquisador 2: Do interior. 

D. Auzenita: Do interior. Aí dava certinho namorava com Olívio queria vir pra cá, né? 

aí vou pra Pau dos Ferros, aí botei que queria vir pra cá. Nisso mamãe morava lá e 

tudo, quando fazia um ano que eu estava morando aqui, continuei namorando com 

Olívio morando aqui aí fui chamada que mamãe tava com o câncer de mama. 

Pesquisador 2: Qual a idade dela? 

D. Auzenita: 62 anos. Aí avisaram que mamãe estava com câncer de mama eu 

disse eu não vou ficar aqui não, eu era eu comecei a ensinar no 4 de setembro com 

Idezuite diretora o caso dela já era avançado. 

Pesquisador 1: -Isso a senhora já estava casada? 

D. Auzenita: Não tava não. 

Pesquisador 2: Só solteira trabalhando aqui e namorando.  

 D. Auzenita: trabalhando aqui no 4 de setembro, solteira eu quando vim, vim pra 

casa de Zé meu irmão passei só um ano lá. Aí mamãe avisaram avizaram que 

mamãe Chico ficou com tanta raiva por que eu vim morar aqui, vim de Natal morar 

aqui que sabe o que foi que ele fez?   Ele telegrafou, não tinha telefone, ele 

telegrafou, era Zé Milton e eu que morava aqui só nós ele telegrafou pra Milton 

botou assim avise a José mamãe muito doente não falou em mim. Chico esse meu 
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irmão ficou com raiva por que eu vim ensinar aqui, quer dizer ele não entendeu que 

eu vim  por obrigação também né?  por que eu escolhi Pau dos Ferros pra ensinar 

no interior aí eu cheguei fui logo ensinar no 4 de setembro Idezuite diretora aí 

quando. 

Pesquisador 2: Era como se fosse um concurso público. 

D. Auzenita: Era. 

Pesquisador 2: Como não existia concurso, se habilitava e ganhava o emprego com 

aquele. 

D. Auzenita: Era um concurso mesmo. Aí eu fui ensinar no 4 de setembro, Nisso 

quando Milton recebe esse telegrama corre lá pra casa e mim mostra valha meu 

Deus vou cuidar de mamãe. Aí eu falei com Idezuite, Idezuite aí contei a história a 

Idezuite. Aí não minha filha vamos fazer o seguinte, você vai cuidar de sua mãe, e 

Ilda Feitosa ensinava também português, o colégio era muito grande tinha muitas 

salas de aula não é, eu ensinava numas turmas, e ela em outras, aí ele disse Ilda 

Feitosa vai arrumar o horário dela, ela vai ficar com suas aulas. Eu passei cinco 

meses sem receber um centavo, por que Ilda ficou ensinando no meu lugar e era 

quem recebia meu dinheiro. Não tinha essa história de licença nessa época, aí eu 

passei cinco meses sem, eu já sabia disso o dinheiro que viesse do meu ordenado 

era pra Ilda que estava mim substituindo. Aí com cinco meses que eu fui cuidar de 

mamãe que eu cuidei de mamãe ela morreu, e quando ela  morreu eu voltei pra aqui 

e recebi essa casa. E também  tinha sido mamãe sempre mim quis muito bem, que 

eu, lá em casa eram  cinco homens e duas mulheres ela dizia que eu era tudo na 

vida dela, por que ela só tinha Maria de mulher e sempre tinha muita vontade de ter 

outra filha mulher. Aí naquele tempo tinha uma história de umas garrafadas. Aí ela 

disse que tomou uma garrafada de um Zé Epifânio  não sei se vocês já escutaram 

falando, era um cara do Encanto, tinha feito essa garrafada e tinha dito que ela 

ainda  ia ter uma filha mulher e como realmente teve . Aí eu lembro que eu cuidava 

de mamãe como se... 

Pesquisador 2: Aí essa garrafada era pra... 

D. Auzenita: Pra poder engravidar. 
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Pesquisador 2: Aí quem tomava era a senhora, a mulher tomava a garrafada? 

D. Auzenita: A garrafada era pra engravidar de uma filha mulher, de uma filha, ela 

ficar grávida de uma filha mulher não de homem, de uma filha uma menina, uma 

criança do sexo feminino. 

Pesquisador 2: Sei como é. 

D. Auzenita: Esse Zé Epifânio além de ser de fazer essas garrafadas, ele era como 

é que chama naquele tempo advinhador não. 

Pesquisador 2: Fazia previsão? 

Pesquisador 1: Era adivinho?   

Pesquisador 2: Não tinha um nome. 

D. Auzenita: Catimbozeiro era outro nome mas o significado era catimbozeiro e 

mamãe quando queria uma coisa impossível ia pra esse catimbozeiro, pois coincidiu 

de eu nascer e foi uma alegria muito grande de ter tido essa mulher e mim queria 

muito bem, disse que eu nunca dei trabalho, eu nunca apanhei, por que os filhos 

naquele tempo os pais batiam muito, papai nunca bateu num filho mais mamãe batia 

por brincadeira,e eu nunca apanhei ela dizia que eu sempre fui muito boa e 

obediente não sei o que, não sei o que, aí a filha dos sonhos dela.  Aí tá  doente eu 

fui pra lá, você acredita que eu cuidei de mamãe de um jeito que os cinco meses eu 

não dormia  depois que ela morreu eu fiquei dormindo as custas de comprimido, de 

entorpecente por que mim acostumei a não dormir de noite e também de dia era ela 

com a cabaça no meu colo, era eu mim deitando com ela uma de um lado a outra do 

outro, olha eu não saia de perto dela, dando tudo nas mãos até a comida almoço, 

janta, merenda levavam pra mim lá perto dela eu não saia de perto dela um instante, 

cinco meses parece assim que eu tomei mesmo, aí tinha uma vizinha dona 

Mariazinha ela era engraçada chegava lá em casa e dizia Ava Maria dona Pastora, ô 

garrafada boa essa que a senhora tomou ela ainda estava melhorzinha no começo, 

eu não disse dona Mariazinha eu não disse que eu tinha que ter uma filha mulher 

mesmo se eu não tivesse tomado aquela garrafada eu tinha tido ela? mamãe dizia 

desse jeito a dona mariazinha ela só mim chamava a garrafada, isso o povo 

chegava lá em casa e ela se chegava,  essa dona Mariazinha era vizinha minha aí 
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ela  falava dessa garrafada a gente só faltava contar  do pessoal. Sei que eu cuidei 

de mamãe até depois que mamãe morreu eu não tive, depois da missa de sétimo 

dia eu fui pra Pau dos Ferros. Eu fiz o que pude. 

Pesquisador 2: Ela chegou a fazer cirurgia ou não? Fez cirurgia dona Pastora? 

D. Auzenita: Fez mais já estava contaminado naquele tempo não tinha o que tem 

hoje né? 

Pesquisador 1: Quimioterapia. 

D. Auzenita: Quimioterapia esses negócios não tinha nada. Olívio no tempo de 

Olívio não tinha. 

Pesquisador 2: A senhora já vai enfrentando dois câncer grande o de sua mãe e o 

do marido não foi? 

D. Auzenita: Foi. E eu cuidei de Olívio modéstia parte, do jeito que eu cuidei de 

mamãe, deixei até o Colégio, deixei a direção da escola pra cuidar exclusivamente 

dele. 

Pesquisador12: Aí a senhora voltou pra Pau dos Ferros. 

D. Auzenita: Aí quando mamãe morreu depois da missa de sétimo dia eu vim 

embora voltei as atividades normais. Nessa época eu ensinava português no 4 de 

setembro, e ensinava artes na lá no 31 de março, ensinava artes lá . 

Gilton – Mas ainda era a época da Escola Agrícola não ? já era 31 de março? 

D. Auzenita: Era 31 de março eu ensinava pela manhã no 4 de setembro e a tarde 

lá, sim e ensinava também a noite no Tarcisio Maia eu sobrecarregada. 

Pesquisador 2: E tinha a escola particular de artes não era? De pintura? 

D. Auzenita: Era. 

Pesquisador 2: Que eu lembro de algumas dizendo que fizeram curso com a 

senhora, ela era artista plástica também. 

D. Auzenita: E depois foi que eu mim dediquei deixei de pintar pra dar o curso de 

arte culinária, sabe? da o curso de arte  culinária quando eu vinha de férias já dava 
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aula de comida, de arte culinária nas férias toda vida quando eu chegava já tinha 

alunas já sabe quem organizava? Teresinha Reginaldo mulher de dr. José Edmilson, 

toda vida que eu chegava ela dizia Alzenita já tem uma turma formada. Durante o 

tempo que eu estudava na Escola Doméstica e vinha de férias pra aqui, eu dava ela 

fazia o curso e todos os cursos ela fazia, todo curso que eu dava Teresinha fazia 

que ela queria aprender novas receitas eram a aluna mais assídua que eu tinha. Aí 

papai, mas mamãe dizia minha filha você passa o ano todo estudando, trabalhando 

aí quando chega aqui ainda vai ensinar? Eu dizia papai eu gosto e o povo mim 

procura aí eu ficava. Lá na casa de papai ali na Quintino, era uma casa grande, e ele 

tinha uma casinha lá atrás era dois compartimentos bem grande com um banheiro 

papai gostava muito de fazer caridade, de da assistência o povo os necessitados 

botava pra lá, aí ele mandou limpar essa casa, ajeitar ficou um brinco pra eu da aula 

lá. Ajeitou e eu dava aula lá ela ficava assim dentro do muro com porta pra fora. Aí 

quando eu vim morar aqui de verdade, tinha não sei quantas turmas eu morando 

aqui era terminando uma turma e começando outra, aí foi quando eu fui mim 

organizar nas escolas era aquela loucura As escolas eram 4 de setembro, Severino 

Bezerra, ( inaldível ) sim voltando atrás estou misturando tudo mas é a idade. 

Pesquisador 1: Não, tá ótimo. 

Pesquisador 2: não pode ficar à vontade.  

D. Auzenita: aí eu sei, mas depois vocês fazem um resumo escutando fazem o 

resumo. Aí como sempre eu ensinava na Escola, no Colégio das Neves quando foi 

uma época Idezuite deixou, não sei se houve confusão, problema de aluno achando 

que era injustiça o que ela tinha feito não sei o que lá, o Secretário mandou ela se 

afastar, aí lá mim nomearam pra ser Diretora, eu ainda fui Diretora 4 de Setembro 

dois anos. 

Pesquisador 2: Foi quando fundou. 

D. Auzenita: Dois anos. Aí foi por isso que eu sai de lá vou contar agora, isso eu já 

casada,  não deixe eu voltar atrás. 

Pesquisador 2: O casamento. 

D. Auzenita: Eu chego lá. 
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Pesquisador 2: A senhora ainda não contou do casamento. 

D. Auzenita: Mas vou chegar lá vou contar agora. Aí eu fiquei morando aqui solteira 

e ensinando no 4 de Setembro português, lá quando mamãe morreu, mamãe morreu 

no dia 14 de maio coincidência que Sofia minha primeira neta nasceu no 14 de maio. 

Aí mamãe morreu dia 14 de maio de 68, 68  aí como eu já contei né? ela morreu eu 

fui da assistência depois vim embora pra aqui e continuei namorando com Olívio aí 

ela morreu no dia 14 de maio de 68, e nós casamos no dia 20 de dezembro de 69, 

eu ainda mim lembro 20 de dezembro de 69.  papai ficou morando em Natal com 

minha irmã, ficou lá na casa papai, Maria minha irmã e Lauro filho dela depois casou 

e Manoel meu irmão o mais novo. E Quininha que era uma morena que foi morar lá 

com mamãe lá no sitio, ela tinha sete anos e eu tinha cinco ela ainda morou com a 

gente até poucos anos, era madrinha Pastora pra aqui pra acolá, aí mamãe morreu 

e papai disse Quininha, você agora vai escolher com quem vai morar se vai ficar 

aqui com a gente comigo e Maria, ou se vai ficar com Alzenita lá em Pau dos Feros 

você é quem sabe, ou com um dos meninos aqui, ela disse pra onde Alzenita for eu 

vou. Eu achei ótimo, eu mim lembro que eu aluguei aquela casa ali na Quintino 

Bocaiúva que era de Eustáquio que hoje tem até uma lanchonete ali na Quintino 

bem pertinho alí de onde eu morava aí fiquei morando eu e Quininha e namorando 

com Olívio. Aí papai ficou passava tempos em Natal com minha irmã e tempos aqui 

comigo a casa era grande tinha três quartos, tinha o meu o de papai e outro de 

Quininha, aí eu fiquei, aí depois eu tinha muito gado, papai dizia que quem tinha 

mais gado lá em casa era eu, eu tinha muita sorte com gado foi meu padrinho que 

deu ( inaudível ) dessa bezerra só nascia mulher, papai dizia quando Alzenita casar 

só vai nascer mulher por que o gado dela só nasce mulher e nisso produziu e 

terminou eu sendo a pessoa que tinha mais gado. Aí o que foi que eu fiz mamãe 

morreu como eu já contei né? e Milton morava lá né? meus pais foram morar em 

Natal, e Milton ficou morando lá na propriedade, Milton e Zé, Milton numa parte e Zé 

noutra, Milton dizia olhe seu gado não se preocupe que seu gado eu tomo conta 

Milton era quem tomava conta,só que Conceição a mulher dele,  eu morando aqui 

comprava leite que  viinha lá do Riacho do Meio por que minha cunhada não deixava 

Milton trazer leite pra mim ela dizia você não está cuidando do gado dela e ela era 

assim comigo eu fazia tudo por ela, não Alzenita é rica, é professora é rica deixe ela 

comprar o leite você esta tomando conta do gado dela tem direito de vender o leite 
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dela e não trazia um litro pra mim aí eu disse é assim, aí doutor Israel Nunes tinha 

aquela casa que justamente onde hoje é Lobinho, tinha aquela casa pra vender, aí 

mim disseram eu fui lá procurei ele disse eu vendo não mim lembro quanto foi aí 

contratei um açougueiro,  aí Milton vou vender meu gado, vai mesmo Alzenita? 

Milton era um irmão fabuloso!  vai mesmo? Vou, vou vender que é pra comprar uma 

casa pra mim, tá muito direita aí vendi o gado todinho, olhe com esse dinheiro eu 

comprei a casa ali na esquina, sobrou um restinho eu botei na poupança, depois 

surgiu a casa vizinha que era de Assis Marculino também pra vender juntei o que eu 

tinha na poupança com o que eu ganhava e comprei ainda bem que eu fiquei com 

aquelas duas casas eu ainda tenho um negócio dentro de mim depois conto a 

história pra vocês não sei como é que foi aquela história tomaram posse daquelas 

casas nunca vendi. Aí deixe eu contar,aí eu fiquei com essas duas casas aí aluguei 

uma e fiquei na outra, na da esquina e namorando com Olívio aí eu disse, sabia que 

meu irmão não queria o namora não é? Nos casamos sem ninguém da família saber 

de lá ne?. Assim chamei Zé, Olívio era um cara muito direito e disse Alzenita chame 

um irmão seu pra ser nosso padrinho, nosso testemunho que naquele tempo era 

testemunho hoje não é mais pra provar que nós casamos se não vão dizer que nos 

não casamos estamos só juntos. Tá certo Olívio aí eu chamei Zé, convidei Zé e Diva 

que era a esposa dele Zé meu irmão que morava na Mano Marcelino pra ser nosso 

padrinho. 

Pesquisador 2: então não fizeram pompas não? 

D. Auzenita: Um? 

Pesquisador 2: Não fizeram. 

D. Auzenita: Não. Nada, nada, nada apenas eu mandei fazer um vestido novo, foi 

até  minha cunhada que fez  mas sabia que era pra o casamento mas aí quando foi, 

faltava uns três dias pra a gente casar eu fui lá e convidei que era pra esse meu 

irmão que mora em Natal não saber. Mas aí casamos mim lembro que foi eu Elpidio 

meu primo que casou com Socorro Nunes, ele já morreu morava no Rio no rio de 

Janeiro, o ano passado até eu lhe disse que fui ao Rio visitar Socorro, e Albertina de 

Paulo Fernandes, casamos nos três escondidos sem ninguém saber nos três.  

Pesquisador 2: Albertina mãe de Niedja que casou com meu primo também? 
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D. Auzenita: casou nos três nessa noite foi um dia de sábado fomos pra missa a 

noite aí quando terminou a missa o Padre Caminha e nos os três casais fomos pra 

Rafael Fernandes  uns foi testemunha dos outros só nos lá na Igreja de Rafael 

Fernandes nem aqui nos casamos que era pra ninguém pensar que tinha festa 

ninguém da família sabia só dona Baiquinha na hora da saída Olívio disse mamãe 

vou casar hoje acredita? Ninguém sabia. Aí casamos no outro dia cada um foi pra 

sua casa bom é que Jader Holanda que morava onde hoje é Gode e ele a noite 

sentado na calçada via Olívio parando o jipe na frente lá de casa e nos ficar na 

calçada namorando né? aí quando foi no dia que nos casamos sábado a noite claro 

Olívio foi dormir lá em casa  e não tinha garagem, aí quando foi no outro dia Jader 

Holanda chegou lá em casa na calçada e entrou  bem ligeiro Adelvisa deixe eu lhe 

contar uma novidade Adelvisa era a mulher dele pois Olívio dormiu essa noite na 

casa de Alzenita perdeu o sono ta dormindo lá ela acordava bem cedo pra caminhar 

de cinco horas acredita que o jipe ta na porta aí Adelvisa correu foi pra calçada olhar 

Adelvisa mim contou né? a mulher dele, e ele mim contou com a maior algazarra 

pensava que Olívio não tinha casado aí deu a hora do almoço e nós fomos almoçar 

lá onde mora Paulo Fernandes, né teve um almoço na casa de Paulo e nós fomos 

pra lá os três casais quando foi de tarde voltamos aí Jordana disse tem um negocio 

errado aqui eu acho será que, Adelvisa foi bater lá em casa saber se a gente tinha 

casado eu disse casei pois olhe Jader amanheceu com a maior maldade achou que 

Olívio tinha era adormecido e tinha esquecido de sair, eu disse não diga a ele que 

Olívio nunca dormiu aqui eu solteira não. Aí Jader fazia um pago tão grande comigo 

e Olívio aperriava era muito, aí nos moramos um bocado de ano ali, depois papai 

disse Olívio, não Olívio ficamos morando ali depois foi quando Idelzuite e eu 

ensinando no 4 de Setembro aí Idelzuite saiu depois era João o Faustino o 

Secretário de Educação, não era não,  sei quem era não João Faustino já foi mais 

na frente aí mim botaram primeiro pra eu ser, ficar sendo diretora da escola não foi 

mais na frente, quando era diretora do Ginásio eu já era do Severino por que eu fui 

assim quase forçada. 

Pesquisador 2: Foi diretora das duas escolas? 

D. Auzenita: Eu queria da assistência os dois mas era só enquanto encontrava um 

diretor não sabe, nessa brincadeira apareceu doutor Ubiraci ele era analista que 
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casou com uma interna mora em Natal, pronto o filho dele é casado com a filha de 

Damião mora aqui ele trabalha na prefeitura Dinho o chamam Dinho. Aí botaram dr. 

Ubiraci que era analista pra vir ensinar aqui, pois eu já tinha passado dois anos 

dirigindo quando apareceu doutor Nelson foi e disse não você não vai sair de lá 

não,pois você vai ser diretor e ela vai continuar sendo vice-diretora doutor Nelson 

mim ligou aí eu disse oxente eu não posso não duas direção no Municipal eu corria 

tanto pra da assistência aos dois, ainda agüentei dois anos né?  aí mim afastei sim 

não deixe eu voltar já to misturando. Fiquei diretora lá por dois anos que nessa 

época existia o exame de demissão e eu é tinha duas filhas de Zé Batista do 

Encanto que Zé Batista era do Encanto mas morava na Quintino fez o exame de 

admissão e as duas foram reprovadas. Aí um dia de sábado eu reuni os professores, 

funcionários, secretaria Nizária que era secretária um bocado de gente pra organizar 

já tinha dado o resultado do exame pra gente organizar as cadernetas um dia de 

sábado a tarde, quando esse Zé Batista chegou armado que queria saber quem era 

que tinha reprovado as  filhas dele no exame de admissão, bêbado ele bebia foi um 

sufoco grande. 

Pesquisador 2: Zé Batista casado com dona Ieda? 

D. Auzenita: Um? 

Pesquisador 2: Que era casado com dona Ieda? 

D. Auzenita: Não não sei quem era a mulher dele. 

Pesquisador 2: mãe de Socorro Batista talvez Socorro fosse uma das mais velhas 

aquelas que moram aqui na treze de Maio. 

D. Auzenita: É acho que é ele. Não ele foi morar em Mossoró disse que morreu lá. 

Pesquisador 2: Então não é esse não. 

D. Auzenita: Zé Batista do Encanto. Aí eu sei que confusão vai, confusão vem era 

gente desmaiando, Nizária ficou com uma mancha preta na coxa bem grande, um 

sufoco horrível e eu correndo pra lá e pra cá, isso eu já tinha casado a muito tempo 

já tinha perdido a primeira filha que eu tive minha primeira filha que eu tive faltava 

três dias para três meses morreu, aí eu tava com quatro meses de gravidez ela 
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morreu em maio, eu... sei que eu abortei no dia 20 de janeiro dia de São Sebastião, 

aí eu o exame de admissão tinha sido em janeiro e esse pessoal . 

Pesquisador 2: Sim a senhora abortou em função desse problema do exame de 

admissão? 

D. Auzenita: Sim aí eu ajeitei um ajeitei outro não senti nada, nada, nada, acalmei 

todo mundo vão embora e fiquei fazendo. 

Pesquisador 2: Estava grávida. 

D. Auzenita: Grávida. Aí fiquei fazendo garapa pra um, dando água com açúcar ao 

pessoal, pedindo a merendeira pra fazer chá pra dá ao povo e eu não senti nada, 

não tomei nada por que não sentia nada. Aí fechei a escola e fomos pra casa, aí 

com muita peleja falei com ele, pedi a ele que fosse embora que ele morava perto do 

quartel e eu chamava a polícia o negócio dele era em consideração a senhora eu 

vou aí foi. Quando ele saiu eu mandei o pessoal fechar a escola e fomos embora. 

De noite eu sentada na calçada mais Olívio e o povo chegando e perguntando como 

tinha a confusão, e eu contando, aí quando foi de madrugada, eu acordei quatro 

horas da madrugada eu Olívio, Olívio viu minha situação aí eu vou chamar doutro 

Nelson, aí doutor Nelson leve ela. 

Pesquisador 1: E isso vocês moravam aonde? 

D. Auzenita: Lá onde mora onde trabalha Lobinho. 

Pesquisador 1: aham... 

D. Auzenita: Aí ele leve ela pro Hospital. 

Pesquisador 2: Alí na Independência. 

D. Auzenita: Mim lembro que Olívio mim levou nos braços lá pra, aí  doutro Nelson 

chegou disse não Olívio não tem jeito não é um aborto a criança já está morta, era 

outra menina quatro meses, eu digo eu perdi minha filha em maio com três meses e 

em janeiro perdi outra. 

Pesquisador 1: Tres meses de nascida. 
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D. Auzenita: de nascida. Aí quando foi em janeiro perdi outra de aborto. Aí foi 

quando eu deixei a direção do quatro de Setembro não quis mais nunca, aí fiquei só 

no Municipal. E essa história da vice-direção, foi antes fui vice-diretora um ano, aí foi 

quando mim nomearam diretora, e eu passei dois anos. Fui vice-diretora um ano no 

4 de Setembro e diretora no Municipal 

Gilton – A senhora não quer para um pouquinho e tomar um copo d’água? A 

senhora está meio rouca diga onde é que eu pego 

D. Auzenita: Eu ia chamar vocês pra.  

Pesquisador 2: A senhora tava falando da direção assumindo o Severino Bezerra 

D. Auzenita: Aí eu sei que eu fiquei na direção, na vice-direção, depois na direção 

dois anos aí foi quando eu disse que não dava mais não, que dirigir duas escolas 

era muito pesado que eles entendessem. 

Pesquisador 2: Só uma pergunta nessa época a senhora já como diretor  do 4 de 

Setembro e também como Diretora do Municipal o Severino Bezerra a senhora já 

tinha tirada com a escola do Riacho do Meio com a comunidade do Riacho do Meio? 

como se encontrava? por que nessa época ela era uma escola isolada, pertencia ao 

Severino Bezerra? 

D. Auzenita: Não Não. 

Pesquisador 2: Como funcionava? disse que ela foi fundada em 64 parece a do 

Riacho do Meio. 

D. Auzenita: Sei não; Riacho do Meio a escola essas coisas eu não sei de nada . 

Pesquisador 2: Certo. A senhora atuou mais na... 

D. Auzenita: – No centro né? 

Pesquisador 2: E lá no Riacho do Meio foi na Igreja, foi só na capela. 

D. Auzenita: E a Igreja foi um negocio assim bem a parte num sabe?  Aí deixe eu 

chegar lá, aí pronto eu fiquei só no 4 de Setembro, só  no Severino Bezerra, que 

antes de eu ir pra o Severino Bezerra?  Já to pulando, eu ensinei no Tarcisio Maia, 

no livro diz todinho, no Tarcisio Maia, ensinei no 31 na escola Rotary, sim fui diretora 
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quando veio o Mobral Cultural pra aqui, por que assim doutor José na época era 

prefeito, menino tudo de doutor José era comigo, ele achava que só tinha eu em Pau 

dos Ferros que sabe, ( inaudível ) não quem vai ser é Alzenita mim botou pra ser 

diretora lá, que até Ednaide foi né? depois que eu sai foi ela. aí eu deixei também 

por causa do Municipal, eu sei que eu terminei ensinando em quase todas as 

escolas daqui, trabalhando né? que até o Mobral Cultural por que doutor José fazer 

como a história brincando era um chamego danado tudo era Alzenita, Alzenita. 

Queria que eu fosse vive- prefeita queria que eu fosse.... 

Pesquisador 1: Candidata. 

D. Auzenita: Candidata a... 

Pesquisador 2: A Vereadora. 

D. Auzenita: A Vereadora queria sair de Pau dos Ferros ( inaudível ) e mim deixar 

como prefeita no lugar dele acredita? Eu mim lembro que seu pai uma vez veio até 

falar comigo, Alzenita doutor José ta dizendo a todo mundo que você vai ser 

candidata a Vereadora tem uma coisa vai ser muito difícil pra nossa família, seu pai 

tinha o maior medo. 

Pesquisador 2: Era uma disputa difícil pra ele.  

D. Auzenita: Vai ser muito difícil pra nossa família viu, por que você e eu candidatos 

não vai da certo não. Gonçalo durma tranqüilo que doutor José não vai conseguir, 

ele consegue tudo vou ser diretora daqui, vou ser professora da acolá por que ele 

quer, vou ser coordenadora não sei de que, mas isso aí não. Por que seu pai foi, por 

que papai foi vereador mas eu não quero, não tenho queda pra isso não. E eu 

notava que Olímvio queria num sabe? ele nunca disse ele era calado, mas a gente 

nota, eu observava que Olímpio queria mas eu não tinha vontade. Eu fui uma vez 

pra Natal eu ele e Lindalva, eu tive vontade de pular do carro por que era ele e 

Lindalva num sabe? era só eu ele Lindalva e o motorista, e ele eles dois tirando meu 

juízo,aí tudo que aparecia aqui, Alzenita eu fui diretora do Mobral e o escambal por 

que era ele que botava, aí eu falava com Maria Rego as chefe do NURE doutor José 

quer mim matar, aí mim substituíam, botavam outra pra outro canto botava mas mim 

tiravam, eu mim valia do povo pra mim tirar. Aí sim, aí nessa época tive esse aborto, 
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né? aí quando aí fiquei com uma depressão danada, uma depressão grande, aí 

quando eu estava num dia lá em casa um dia de sexta-feira, estava almoçando 

quando ele chegou doutor José, aí chamou Quininha a morena foi atender aí 

perguntou por mim ela disse ta almoçando mais Olívio, a eu vou almoçar também, 

doutor José era assim ele era muito amigo de papai que foram vereador e de seu 

Glicério também que eram correligionários aí entrou sentou-se na mesa. 

Pesquisador 2: Acho que ele era até compadre de vovô, eram até compadres. 

D. Auzenita: Eram até compadres. Aí sentou na mesa e vamos conversar, aí sentou 

disse que ia almoçar, mas como lá em casa e aí almoçou com a gente, era muito lá 

de casa, aí nisso ele disse finalmente eu vim aqui Alzenita lhe fazer uma proposta, 

quando aconteceu isso do 4 de Setembro ele estava em Natal, aí foi um movimento 

grande na cidade que tinha acontecido que eu tinha dado conta  dessa coisa de Zé 

Batista que eu enfrentei, iam botar ele iam prender eu não deixei, não passou, 

passou deixe pra lá. Aí quando ele chegou disse Alzenita eu vim lhe fazer uma 

proposta, pra você fundar uma escola pelo município pra absorver esses alunos que 

forem reprovados em exame de admissão, por que não é possível uma coisa dessas 

eu estava em Natal, quando eu cheguei soube do que aconteceu com você fiquei  

pra morrer, nessa expressão num dá não isso é uma coisa horrível, vamos acabar 

com esse exame de admissão em Pau dos Ferros, você tem coragem? Aí eu olhei 

assim pra Olívio e Olívio do jeito que tava ficou aí eu disse tenho. Aí ele disse hoje é 

sexta-feira segunda-feira pela manhã você vá a prefeitura que eu quero falar com 

você aí tá certo. Aí quando ele saiu eu perguntei Olívio o que é que você acha? Não 

sei não você é quem sabe o que você decidir eu aceito, Olívio era desses não se 

importava que eu fizesse nada. Aí eu fui cheguei lá ele disse é o seguinte: vai 

funcionar primeiramente na Escola Municipal São Benedito a noite por que de dia já 

está cheio, já estive lá doutor José pra saber como é que está,  agora a noite já está 

preenchido, ou de dia já está cheio tem vaga a noite você, nós vamos botar nessa 

época tinha a amplificadora lá na Igreja você lembra?  da amplificadora?  não sei se 

você lembra não você não, mas Giltinho eu sei, tinha a amplificadora na Igreja não 

mim lembro quem Teresinha. 

Pesquisador 2: Quando foi fundado o  Riacho do Meio  tinha também um bicho bem 

grande que se falava pra toda cidade ouvir. 
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D. Auzenita: Era. Aí ele foi divulgou, mandou divulgar na amplificadora, que os 

alunos que foram reprovados em exame de admissão se quisessem fazer o ginasial 

pelo município, iria funcionar pelo no São Benedito vocês acreditam que só tinha 

duas salas de aula lá no São Benedito quem quisesse ir, a noite sem energia,nessa 

época não tinha energia em Pau dos Ferros e no inverno. 

Pesquisador 2: E como eram as aulas? Como era a iluminação? 

D. Auzenita: Candeeiro. Eu comprei um bocado de candeeiro pendurava no telhado 

não era forrado, era só telha pendurava naquele negócio 

Pesquisador 1: nos caibro.   

D. Auzenita: Nos caibros, pendurava nos caibros e clareava a sala de aula. 

Pesquisador 2: A óleo. 

D. Auzenita: No colégio e clareava as salas de aula só tinha duas turmas, a sala de 

aula só tinha duas turmas, aí tinha a entrada, a secretaria, eu enchi tudo de 

candeeiro, tudo a base de querosene, todo dia tinha que colocar querosene naquele 

bicho,  pra acender e clarear. Aí eu sei que eu ia toda a noite a pé com a sombrinha 

da Quintino nessa época eu ainda morava na Quintino, da Quintino pra Escola 

Municipal Severino não. 

Pesquisador 2: São Benedito. 

D. Auzenita: São Benedito. Aí Olívio sem nunca ninguém falar nem eu nem ele 

ninguém falava, aí  Olívio teve pena de mim e quando foi um dia ele mim fez uma 

surpresa ( inaudível )ele comprava carro, ele viajava pra Bacabal ele comprava carro 

ele viajava pra Bacabal. 

Pesquisador 1: Bacabal, nós já passamos em Bacabal não foi não Gilton? 

Pesquisador 2: É passamos é... Ceará ou é... 

D. Auzenita: É não, é Ceará não. 

Pesquisador 1: É Pernambuco. 

D. Auzenita: É Pernambuco. 
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Pesquisador 1: Nós passamos por lá. 

Pesquisador 2: É Pernambuco. Nós passamos lá sei que nós passamos em seis 

estados. 

D. Auzenita: Sei que é muito distante não sei se é Pernambuco. 

Pesquisador 1: Eu lembro que eu li Bacabal numa placa. 

Pesquisador 2: nós passamos por lá sei que nós passamos em seis estados. 

D. Auzenita: Não sei não é pra lá nesse fim de mundo, ele viajava pra Bacabal pra 

comprar carro aí nessas compras de carro, comprou um Fusca quando dei fé ele 

chegou, eu nunca tinha pegado em direção não sabia de nada, aí mim deu de 

surpresa eu tenho muita pena de você ir pro  Benedito toda noite debaixo de chuva 

nessa escuridão, pena e também tenho medo. Naquele tempo até era bom aqui não 

tinha perigo não era? Mas ele ainda tinha medo. 

Pesquisador 2: Aí a senhora vinha do São Benedito pra Quintino  

D. Auzenita: Aqui pra Quintino Bocaiúva  

Pesquisador 2: A pé e voltava nove horas da noite  

D. Auzenita: A Pé no escuro e chovendo 

Pesquisador 2: Pau dos Ferros não tinha energia ainda não ? 

D. Auzenita: Nessa época não tinha não, tinha energia não, depois foi que botaram  

passou foi anos pergunte o povo nem sei quantos anos, um ano, dois anos, três 

anos sem energia. Aí eu sei que ele chegou nesse carro e mim deu eu nunca entrei 

em auto escola ele foi quem mim ensinou a dirigir, aí toda noite eu ia ( inaudível ) 

Pesquisador 2: A senhora ainda esta dirigindo? 

D. Auzenita: Não deixei agora por que Olívio não quer mais de jeito nenhum  

Pesquisador 2: Olívio que ela chama o outro Olívio é o filho. 

Pesquisador 1: A senhora dirigia em Natal? 

D. Auzenita: Dirigia, dirigia pra todo canto ia pré todo canto até um dia desses. 
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Pesquisador 2: Tinha um carro aqui até um dia desses.  

D. Auzenita: – Era um carro aqui era Fusca era um carro aqui e outro lá. 

Pesquisador 1: – Ainda era o Fusca que ele deu? 

D. Auzenita: Era. Aí Olívio agora disse mainha eu não quero a senhora dirigindo 

mais de jeito nenhum o transito está horrível, agora a moda de Natal é assaltar os 

idosos que andam dirigindo o idoso na direção o caba chega aponta a arma e fica 

todo mundo, Natal tá horrível aí todo mundo assombrado, aí ei fiquei não estou mais 

dirigindo não, tenho uma motorista minha motorista. 

Pesquisador 2: Mas ainda tem o carro? 

D. Auzenita: É.dei uma bicicleta a ele, dei um celular quando eu quero ligo e ele 

vem lá em Natal né?  Aí ele vem comigo, eu vim com ele, ele que veio dirigindo. 

Bom, aí meu filho eu fiquei. 

Pesquisador12: Mas a senhora vinha de lá pra cá também dirigindo? 

D. Auzenita: Não nunca vim não. Aí eu sei que em seis anos. 

Pesquisador 2: Ela tinha um carro aqui e outro lá. 

D. Auzenita: Era um carro aqui e outro lá. Eu sei que em seis anos, durante seis 

anos em que eu fui diretora do Municipal, eu fiz sete mudanças, por que encheu de 

repente a sala de aula encheu aí de lá fomos pra o Tarcísio Maia também a noite 

eram poucas salas enchia também, por que também tinha aula ( inaudível ) aí 

comecei a alugar casas aquelas casas ali tinha até uma Rilma morava ali pertinho 

do cemitério não tem a passagem assim que é pra cá do cemitério, ainda arrumei 

duas casas daquelas por acolá, a primeira casa era pequena só tinha dois quartos 

sei que quando a sala de aula enchia, eu fazia outra a última foi ali onde hoje é 

secretaria da saúde ou é de Educação por trás. 

Pesquisador 2: centro Administrativo perto do hospital? 

D. Auzenita: Do hospital Centro Administrativo é? 

Pesquisador 2: Centro Administrativo Secretaria de Educação.  
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D. Auzenita: Doutor José construiu ali de trás do hospital Centenário um municipal, 

ali eu passei um bocado de ano ali passei seis anos ali aí foi começou a crescer e 

ele construiu aquele tudo foi construído por doutor José aquele municipal 

Pesq. – Doutor José 

Gilton – Fernandes de Melo pai de Elias e do atual deputado Gustavo 

D. Auzenita: Aí foi botou João Faustino era o Secretário de Educação  

Pesquisador 2: João Faustino era genro dele casado com Sônia foi diretor do 

Instituto Federal. 

D. Auzenita: Aí nós fomos... 

Pesquisador 1: Mas ele não era pauferrense não? 

Pesquisador 2: Não era casado com uma pauferrense? 

D. Auzenita: Aí foi ele construiu aquele grande lá no Benedito, e a gente saiu Dalí. 

Ainda ensinei lá no Benedito um bocado de ano, aí foi quando eu fui sei que eu 

ainda dirigi bem doze anos lá. 

Pesquisador 1: Certo. Agora vamos mais pra parte da religiosidade, como foi o 

vínculo da senhora com a religião com o catolicismo? 

Pesquisador 2: Deixe só eu contextualizar um pouco pra se ter uma idéia, a 

senhora já disse isso no inicio mas só para reforçar, a senhora foi citada por vários 

entrevistados como uma das pessoas que mais contribuiu e articulou  pra 

construção da capela de Santo Antonio do Riacho do Meio, aí é muito importante 

que a senhora contasse sei que a senhora está um pouco cansada. 

D. Auzenita: – Vou contar. 

Pesquisador 2: Mas se a senhora contasse essa história da capela todinha que 

várias pessoas citam a senhora lá (risos). 

D. Auzenita: Não. pois eu vou dizer o que é, essa daqui eu sei por que foi mais 

recente acho que não vou balbuciar muito não.  

Pesquisador 2: Não, estão perfeitas (inaudível). 
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D. Auzenita: estou misturando muito, estou contando uma história mim lembro de 

outra esqueço da outra, aí volto atrás não estou gostando muito. 

Pesquisador 1: Não. esta muito bom. 

D. Auzenita: Aí deixe eu dizer, eu como vocês já sabem era diretora do Municipal, 

escola Estadual, sim aí deixe eu terminar aqui, aí doutor José disse Alzenita eu vou 

botar o nome da Escola Severino Bezerra, que esse homem foi meu padrinho e foi 

quem mim deu, foi quem mim sustentou nos estudos e eu sou muito grato a ele, eu 

sou doente por que depois que eu sai não perderam uma foto deste tamanho que eu 

mandei ampliar e pendurar lá parede não botaram fora um dos diretores. 

Pesquisador 2: Ele era daqui Severino bezerra? 

D. Auzenita: Não. Ele era de Caicó. 

Pesquisador 2: A doutor José era de Caicó? 

D. Auzenita: – Não, doutro José, eu pensei eu pensei Severino Bezerra, não sei 

parece que era de Caicó não sei direito ele mim disse uma vez mas eu não mim 

lembro direito 

Pesquisador 2: Sim... 

D. Auzenita: Não doutor José era de Natal, a mulher dele é que era daqui e ele foi 

prefeito aqui e ficou por aqui, mas ele não era daqui não. Aí ele disse Auzenita eu 

vou botar eu botar o nome de Severino Bezerra, foi meu professor, era meu 

padrinho e foi quem mim sustentou nos estudos sou muito grato a ele, aí botou eu 

mandei ampliar uma foto bem grande mandei botar lá na secretaria, e também num 

aniversário meu mandaram ampliar um pra mim daquele tamanho ( referindo-se a 

um quadro na parede ), aí um dia uma professora chegou lá em casa com a minha 

fotografia que tinha encontrado no lixo que a diretora tinha botado, e a de Severino 

Bezerra levaram no lixo que tinha desaparecido uma diretora do Municipal e eu sei 

mais ou menos quem é mas (inaudível) 

Pesquisador 2: – É não adianta. 

D. Auzenita: É que tem gente que vai pra destruir, tem diretor que vai pra construir 

enquanto outros vão destruir. 
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Pesquisador 2: Apagando a história 

D. Auzenita: Os diretores que entraram no Municipal mim desculpem foi só pra 

destruir a Escola. Pronto aí eu era diretora do Municipal e Olívio tinha essa loja de 

carro, toda tarde quando eu chegava que saia do municipal, que fechava que era pra 

entrar a noite, o turno da noite, eu ia pra casa, Olívio chegava ele já estava tinha 

uma área bem grande a garagem né, os carros ficavam fora só ficava lá a noite. 

Olívio chegava primeiro e ficava brincando com os meninos na área, na garagem, na 

área bem grande que era área e garagem, eu mim lembro que eu chagava e ele 

deitado no chão com os meninos tudo pulando em cima dele, aí Olívio dizia se 

montava nele e dizia cavalo, cavalo,  aí ele dizia é meu filho pode mim chamar de 

cavalo eu sou cavalo mesmo ( risos ) eu nunca mim esqueci disso, eu ria demais 

dele fazer isso. Aí eu chegava ele tava brincando, quando o carro parava na frente 

de casa, chegou mainha chegou aí se levantava tudo correndo pra se ajeitar, se 

trocar pra ir pro Riacho do Meio lá pra o sitio que antes era sitio Alto  do Carcara, aí 

quando nós compramos aí seu Glicério um dia  dona Baiquinha, um dia Olívio 

chegou e disse Auzenita tô numa situação tão mamãe e papai, mamãe tá mim 

botando numa situação muito difícil. 

Pesquisador 2: Agora que eu to entendo porque era auto do carcará. 

D. Auzenita: Era Alto do Carcará. Aí Alzenita eu tô numa situação muito difícil 

porque mamãe ta botando na cabeça de papai pra vir morar no Riacho do Meio por 

que os filhos já moram lá e aquilo isolado quer vir morar pertinho e papai disse que 

só sai de lá se vender a propriedade, porque como é que vai comprara casa no 

Riacho do Meio sem poder e deixar aquilo desprezado? Tem que vender aí papai 

disse que além de querer vender, só vende se for a mim, e como é que eu vou 

comprar se não posso? Olívio né? aí eu disse não, se preocupe não  por isso não, 

eu tenho a minha parte no Recanto que mamãe já tinha morrido né? e meu irmão 

chamou papai pra fazer o inventário enquanto estava vivo aí ficou tudo dividido. Aí 

eu tenho a minha parte lá no Recanto, você não pode tomar conta de lá eu muito 

menos pra gente botar vamos fazer o seguinte, tinha morador mas aí vamos fazer o 

seguinte, vamos vender a minha parte e comprar a de seu pai aqui é mais central 

você tá satisfazendo ele, e pronto a gente fica despreocupado, aí ele disse você 

aceita fazer isso? Eu to mandando você fazer aí ele ficou muito satisfeito né? você 
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ofereça lá no posto a loja de carro dele era lá no posto de Segundo, ofereça aos 

filhos de Segundo, que eles já compraram uma parte lá que era a de Chico vendeu a 

eles é.. ofereça aos filhos de segundo com certeza eles vão comprar aí o dinheiro 

que eles comprarem, a gente compra lá, aí ele ficou muito satisfeito aí compramos. 

Agora eu só quero uma coisa, ele não o que você quiser eu faço foi você quem deu 

a opinião, eu disse vá tirar Carcará  e botar o nome de mamãe, mamãe já tinha 

morrido.  

Pesquisador 2: Sim foi a senhora quem pediu? 

D. Auzenita: Mamãe já tinha morrido botar o nome de mamãe. Ao invés de ser sitio 

Carcará você bote fazenda Santa Pastora, ele disse tudo bem vamos fazer isso eu 

mim lembro que dona Baiquinha dizia assim... 

Pesquisador 1: Mas era aonde era alí... 

Pesquisador 2: Alí encostado onde hoje morava Quitéria, o Armando. 

D. Auzenita: No sítio de Armando. 

Pesquisador 1: Onde tinha a placa ainda ali Alto do Carcará. 

Pesquisador 2: Vem do sítio Carcará, só que hoje mudaram o nome do sitio mas o 

alto, por que ali onde é o Alto Carcará, ali já é o sítio Carcará, tem o hotel a entrada 

ali onde tem o hotel Lajes ali já era o sitio Carcará tinha muito carcará ali no alto. 

D. Auzenita: Eu acho que ela botou sitio Carcará, porque já era Alto do Carcará 

botaram sitio continuaram e eu mandei tirar. Eu mim lembro que dona Baiquinha 

chegava lá em casa e dizia A Quininha Fazenda Santa pastora, eu nunca ouvi dizer 

que Pastora fosse santa elas eram muito amigas num sabe ( risos ) eu nunca vi 

dizer que Pastora fosse santa agora Pastora seja santa, aí Quininha bolava de rir 

quando dona Baiquinha saia quininha ia mim dizer Alzenita 

Pesquisador 2: Baiquinha era a mãe de vovô?  

D. Auzenita: Era... Dona Baiquinha ficou mim aperriando disse que nunca soube, 

que não sabia que sua mãe era santa não. Aí botei fazenda Santa Pastora, aí depois 

quando foi pra ir pra Natal lá vem a história, foi vendi a Armando dos pneus que 

ainda hoje é dele. 
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Pesquisador 2: Aí a senhora comprou tava contando aí ia com os meninos toda 

tarde. 

D. Auzenita: Aí pronto quando chegava entrava tudo num carro só e ia pra lá, 

quando chegava lá saia Olívio, Zé Lobo e os meninos, Olívio ia botar o gado no 

curral, Olívio separava uma vaca preta que o pessoal dizia que o leite da vaca preta 

era bom  era medicinal, era não sei o que, não sei o que, aí Olívio separou a pedido 

de Zé Lobo, vamos separar compadre essa vaca não vou tirar leite dessa vaca pra 

vender não, que a gente vendia vou tirar só pra os meninos a tarde, vamos tirar o 

leite da vaca preta, cada um tomava aquele leite do peito da vaca espumante e tudo 

né?  E enquanto eles iam depois iam andar a cavalo, iam correr atrás de gado 

ficavam naquela folia até depois de cinco horas de seis, seis e meia eles lá no maior 

movimento, e eu na calçada lendo a bíblia, eu não tinha tempo de ler a bíblia nem de 

noite quando eu chegava morta de sono e cansada, na escola muito menos não 

parava, aí achava ótimo, enquanto vocês vão pra folia de vocês eu vou rezar minha 

bíblia. Aí ficava rezando, lendo na bíblia né? Aí quando foi um dia Zé Lobo disse: 

compadre vá com os meninos que eu vou conversar aqui um negócio com comadre 

Alzenita que era o nosso morador né? Eu tô com uma dor nos quartos hoje ele tava 

caxingando não vou andar hoje não, Olívio foi disse pois se aquiete sente aí perto 

dela não se levante não aí ele ficou. Aí comadre eu todo dia vejo você lendo essa 

bíblia e mim lembrando era tão bom que aqui no Riacho do meio tivesse uma capela 

pelo menos uma capelinha pra uma vez por outra haver uma missa eu sou uma 

pessoa que não vou a missa porque eu não tenho carro pra ir daqui pra acolá a pé 

todo domingo eu não vou e tenho tanta vontade que tivesse umas novenas, umas 

missas alguma coisa  por aqui, é mesmo né Zé lobo, um sitio já tão velho eu disse 

pra ele já faz tanto tempo que tem um sitio não um bairro já tão velho e nunca 

tiveram essa iniciativa, pois é comadre nunca, nunca alguém teve pois Zé Lobo eu 

vou ter agora, o que comadre? Mim lembro do susto que ele tomou o que comadre? 

Você topa mim ajudar pra gente arranjar dinheiro, angariar dinheiro pedir as coisas 

pra a gente arrumar isso aqui, ave Maria comadre vou mesmo, aí nisso pois vamos 

trabalhar pra construir essa igreja, aí depois a gente vai ver aonde, vamos ver tudo 

que for necessário primeiro. Aí Olívio chegou com os meninos foram tomar banho a 

menina dele ia banhar os meninos tudo e Olívio sentou na calçada, aí ele disse ô 

compadre Olívio essa dor no meu quarto foi tão boa, Olívio disse porque eu mim 
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sentei e conversei com comadre Auzenita e ela mim deu uma ideia muito boa, o que 

foi? Ela disse que vai construir uma igreja aqui no Riacho do Meio. Aí Olívio foi e 

disse como foi mesmo que ele disse essa daí Zé Lobo tem coragem de mamar em 

onça, foi essa daí Zé Lobo tem coragem de mamar em onça, porque tudo que o 

povo fala ela topa. Outro dia doutor José chegou um dia lá em casa perguntou se ela 

tinha coragem de fundar uma escola ela disse que sim, chega outro topa isso sim aí 

chega aqui pra fazer uma igreja não tá vendo que vocês não vão ter condições, pois 

eu vou mostrar pra você como eu tenho, aí ele começou a rir  e tem uma coisa você 

vai ajudar viu, você vai viajar comigo nessas cidades circunvizinhas tudinho e eu não 

vou da um tostão pra gasolina ( risos ) não vou da um tostão pra gasolina aí ele 

começou a rir, aí Zé Lobo vai mesmo não vai compadre? Vou tudo que ela quer eu 

faço, não ta vendo que tudo que ela quer eu faço, aí pronto eu fiquei calada não 

disse nada. Quando foi no outro dia que eu pro colégio vou já passar, padre 

Caminha mim queria um bem extraordinário e muito a Olívio desde solteiro que 

Olívio tinha o Jipe que ele só viajava com Olívio pra celebrar não sei aonde, não sei 

aonde, nos sitios tinha a maior amizade com Olívio e comigo. Aí eu mim lembro que 

quando Frei Fernando vinha pra aqui com Frei Damião, ele mandava me chamar pra 

encher, rechear berinjela pra Frei Fernando, Frei Fernando era louco por berinjela 

quando frei Fernando vinha já trazia as berinjela, quando Frei Fernando chegava já 

dizia padre Caminha cadê a mulher das berinjelas ele mandava mim chamar. 

Pesquisador 2: Pra ele e Frei Damião. 

D. Auzenita: É pra ele e Frei Damião e padre Caminha, quando Frei Damião avisava 

que vinha, ele mim avisava ei se prepare que Frei Damião vai vir viu? Eu dizia é se 

ele trouxer berinjela, toda vida ele trazia por que ele sabia que eu, aí eu ia pro 

Municipal eu vou já passar logo aqui né? deu aquela intuição aí eu passei logo lá, 

padre Caminha aquela alegria quando mim viu aí eu disse olhe eu passei aqui deixe 

eu contar a história ao senhor aí conte o que tinha acontecido né essa noite eu tava 

no sitio, no nosso sitio e Olívio, Zé lobo que é meu morador se lastimando por que é 

que no Riacho do Meio eu até admirei padre Caminha ele disse pois é Alzenita  por 

que a tanto tempo e nunca aqueles moradores dali tivessem a iniciativa, uma idéia 

de construir e agora? Aí eu fui e disse agora eu to com vontade, ele disse não 

acredito não, to com vontade de botar pra frente, ele disse eu não to acreditando 
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não, to só quero que o senhor de o consentimento, eu já to dando já esta dado. 

Deixe que amanhã eu vou falar com o Bispo, tem que ter o consentimento dele aí ta 

certo quando você voltar do colégio amanhã a tarde, passe aqui ta certo quando foi 

a tarde passei lá, Alzenita parabéns! Ele achou nem mim lembro mais como foi que 

ele disse, ele achou essa história fabulosa, aceitou muito, ficou muito feliz, disse que 

podia tocar o barco pra frente, e eu estou pronto pra lhe ajudar ta certo. Aí eu 

cheguei disse a Olívio, fomos pra lá eu disse a Zé Lobo ele ficou morto de feliz.  aí já 

foi olhe Olívio nós vamos no sitio tal que tem um compadre meu, no sitio tal que tem 

um irmão meu, sitio tal e ficou num sabe? e a gente ia eu achava tão bom comia 

tanta coisa boa. 

Pesquisador 2: Eu andei muito com ele na carroça na carroça de Zé lobo pedindo 

esmola. 

D. Auzenita:  (inaudível) aí minha filha (inaudível) sei que tinha barraca, tinha leilão, 

tinha teve as candidatas a rainha que a de Zélia até foi. 

Pesquisador 2: Acho que a de Zélia era Letícia não, quem era a outra era a de Zélia  

D. Auzenita: Era a de Zélia, Letícia, a de Zélia ganhou. 

Pesquisador 2: Aí como foi que a senhora articulou a comunidade. 

D. Auzenita: não aí deixe eu contar tinha a noite dos Antonio, sim olhe antes disso 

eu não estou dizendo que eu pulo as histórias, aí pronto quando cheguei passei lá 

em padre Caminha  acertei chegando em casa vamos pra lá pro Riacho do Meio 

toda tarde ia aí Zé Lobo venha aqui tenho uma novidade boa pra você, quando ele 

chegou aí comadre eu não acredito só a senhora mesmo pra fazer uma coisa dessa, 

ficou muito feliz mim abraçou, mim beijou, e Olívio aperriando ei Zé Lobo, deixe 

disso não é minha mulher nem sua não viu, era aquela brincadeira eles brincavam. 

Aí eu disse que eu tinha falado com padre Caminha que ele não sabia que eu tinha 

falado, e padre Caminha tinha falado com o Bispo e tinha recebido a resposta, aí eu 

disse agora Zé Lobo mim diga aonde é que nós vamos encontrar local no Riacho do 

meio pra construir essa escola pra eu comprar esse terreno, nós vamos comprar 

esse terreno pra construir essa Igreja. Aí Zé lobo disse se preocupe não comadre, 

sabe quem é que vai da um terreno a gente pra construir essa Igreja, Honor  Honor 
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mora alí vai da certinho eu tenho certeza que ele  não vai negar um negócio a você 

que ele ainda é primo de seu pai não é? Eu tinha dito que era aí... a gente falando 

em família eu disse, aí ele vai da é pra Igreja ele é católico, tenho certeza que ele 

da. Aí eu disse pois deixe Olívio aí com os meninos e vamos lá falar com ele meu 

negócio Zé Lobo é vape vupo, aí ele achou graça vambora compadre você fica aí? 

Pode irem aí chegamos lá falamos aí Honor disse tá dado na hora não se preocupe, 

Zé lobo foi dizer lá que ele sabia onde era, sei que escolheram aquele lugar de 

forma que eu construi a Igreja do tamanho que ele deu o terreno né? não podia 

passar ele disse olhe o terreno é tanto por tanto eu nem mim lembro quanto é eu 

acho que até tenho anotado  a dimensão não sei quanto por não sei quanto, 

comprimento e largura tá bom construímos, agora quem é que a gente vai arranjar 

pra construir? Tem compadre Severino que é o pai de padre Lisboa, que mora ali em 

frente a gente, nos saímos de Zé Lobo e já fomos pra lá aí tudo era Zé Lobo  

conhecia alí tudo né? vamos falar com seu Severino, compadre Severino como eu 

sou comadre dele a filha dele é minha madrinha, aí quando chega lá aí Zé Lobo 

compadre Severino  posso comadre não se preocupe a gente vai construir a Igreja e 

eu sei que foi construída, aí aja a chamar gente ele mesmo se encarregou e Zé Lobo 

que morava lá, a chamar gente do bairro pra cooperar, pra ajudar uma semana ia 

uns na outra ia outros, outra semana eu pagava gente de fora mais era pouco 

quando tava mais pra terminar a igreja, só os do Riacho do não dava, compadre 

Severino chame aí veja  quem o senhor conhece e peça pra fazer um abatimento 

que eu vou pagando aí vinha recebendo as doações em dinheiro. 

Pesquisador 2: A senhora era quem recebia as doações? 

D. Auzenita: era eu fiquei. 

Pesquisador 2: O caixa como se diz da construção. 

D. Auzenita: O caixa . Aí eu fui nomeei eu como caixa, como tesoureira, por que eu 

queria botar comadre Adelsa mas aí não sei se foi compadre Severino comadre 

Alzenita a tesoureira deve ser a senhora é a senhora que esta arranjando os 

dinheiros, é a senhora que vai prestar contas, então é a senhora a tesoureira . 

Pesquisador 2: Foi uma comissão ou foi o que um grupo que criaram lá? 
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D. Auzenita: Não foi só isso; eu, Zé Lobo, compadre Severino e comadre Adelsa e 

Olívio tava no meio  mas só fazia mais escutar,  só isso nós entre nós num sabe. Aí 

começou né Zé Lobo dizia olhe nós vamos construir a Igreja precisamos de ajudante 

você podia vir da uma ajudar aí a gente dividia fulano de tal que eu não mim lembro 

do nome dos outros homens, dos operários trabalha uma semana e folga outra, 

outros vem trabalha outra ficava assim revezando num sabe, sei que houve muita 

cooperação.  

Pesquisador 2: Era por doação esses serviços? 

D. Auzenita: Era doações por exemplo eles diziam eu vou trabalhar essa semana 

de graça carregando areia, carregando pedra esses negócios todo né? pra 

compadre Severino cavar né? também paguei a muita gente vinham trabalhadores 

de fora saiam  nas cidades circum vizinhas arranjava galinha isso aquilo aquilo 

outro, outros davam dinheiro e a agente ia pagando os trabalhadores, de tudo a 

gente recebia tudo anotado num caderno lá dentro, eu não sei se ainda está por que 

era tudo tudo anotado, vocês podem crer se existe honestidade no mundo aquela foi 

uma, eu não tirava um centavo como eu já disse pra gasolina de Olívio, não tirava 

um centavo pra dizer assim isso aqui é pra eu comprar não o que eu precisava pra 

Igreja, da minha parte eu comprava num sabe? não tinha isso não, o dinheiro que 

dava pra Igreja era só pra Igreja, só pra construção, aí quando terminou que fomos 

construir, arrumar, Maria Holanda viajava pra Fortaleza pra comprar âmbulas, 

cálices, aquelas coisas tudo pra o altar, encomendei a Maria Holanda. Maria 

Holanda você compra lá com seu dinheiro não sei quanto é e aqui mim vende, Maria 

Holanda disse Alzenita eu vou lhe vender do preço que eu comprar é uma ajuda ela 

era a mulher de Chico Holanda, é uma ajuda que eu to dando pra a Igreja muito 

bem, aí tudo que eu queria pedia a ela pra trazer pra Igreja de Fortaleza. Os bancos 

eu encomendei a Miguel Silvano, aqueles bancos. É... fui pra Juazeiro duas vezes 

com Olívio uma vez encomendar um sino que não tinha, quando chegamos lá não 

tinha pronto, e dois santos, eu digo eu vou comprar um santo pra o altar maior, e um 

menor pras procissões Santo Antonio, é tanto que a menina disse que o maior 

quebraram já tão arranjando dinheiro pra comprar outro eu até já dei uma ajudinha, 

eu até já dei uma ajuda pra comprar um maior. 

Pesquisador 1: É por que o desse ano era o pequeno. 
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D. Auzenita: Era o pequeno é que está servindo pras procissões e pra lá o grande 

ainda vão comprar que quebraram. Aí eu até dei cem reais pra ajudar na compra do 

santo, aí menino eu botei assim o necessário o indispensável sabe, eu deixei na 

Igreja aí já estava havendo missa, batizado, sim aí Zé Lobo, eu disse Zé Lobo 

arranje aí as pessoas que você acha que pode ajudar, aí eu fui e disse olhe como 

Anor já vai ajudar com o terreno, fale com Gonçalo que Gonçalo pode a ajudar a 

angariando também entre amigos, aí citei o nome de Gonçalo, de Chicão também 

pode dar uma ajuda, uns podem vir né? e outros podem dar ajuda, outros podem 

ajudar por aqui fazendo alguma coisa minuciei tudo num sabe, aí Zé Lobo comadre 

pode deixar aí no outro dia foi falar com Gonçalo, Gonçalo disse que estava de 

braços abertos e foi um grande cooperador até dei opinião pra ( inaudível ), mas aí 

acharam que era gente de mais pra botarem o nome na agenda aí não botaram ele 

eu achava que ele merecia,  eu disse olhe duas pessoas que eu achava que 

honestamente precisava era ele e Olívio, Olívio porque fez muito viagem totalmente 

de graça nunca recebeu um centavo de gasolina e Gonçalo porque por que pediu 

muito arranjou muita coisa, mas eles disseram que ia ficar um quadro muito grande 

por isso só botavam as pessoas principais. 

Pesquisador 2: Eu acho que tinha que colocar aqueles da agenda que começaram 

por que também se começasse a colocar papai e outros, aí outras pessoas eu 

também doei, eu também doei 

D. Auzenita: Foi isso aí que eles mim falaram aí botou. 

Pesquisador 2: Seu Anor que deu o terreno, seu Severino que construiu você e Zé 

lobo pensaram eu achei. 

D. Auzenita: Aí minha filha eu lembro que Zé lobo tinha tanto desgosto por que 

havia as festas lá todo ano tinha festa depois que houve a inauguração, todo ano 

ficou havendo festa e nunca chamaram né assim no dia da festa ele tinha vontade 

de ser elogiado, homenageado, fez queixa a mim muitas vezes ele e Régio, eu dizia 

não homem eu não mim importo com isso não eu sou uma pessoa, eu dizia a ele eu 

sou uma pessoa que tudo tá bom por certo não é tempo um dia eles vão reconhecer, 

eu dizia era muito a ele Zé Lobo deixe que um dia ( inaudível ) só tive pena por que 

fizeram isso depois que o pobre morreu, devia ter visto isso que ele tá vendo agora 
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em vida tinha um prazer tão grande. Sim eu sei que enquanto eu tava aqui tava mim 

movimentando ( inaudível )prestava conta tinha tudo anotado não sei se comadre 

Adelsa que tem esse caderno alguém tem, só sei que entreguei por lá acho que foi a 

ela que ( inaudível ) aí tudo anotado, tudo prestado conta, tudo, tudo, tudo. Aí 

quando...  sim aí depois que eles escolheram o local né, Anor e Zé lobo, Pronto 

Anor, Anor não Zé Lobo aí tem um porém, ele disse o que é? O nome do santo, 

quem é que nós vamos botar? Um santo ou uma santa? Disse até assim brincando 

ele ou ela? aí ele foi e disse comadre eu ainda não tinha pensado nisso mas vou 

dizer a você agora mesmo uma coisa, você é quem vai decidir o que é que você 

acha, se bem que eu acho que da eu disse o que é?  olhe o meu pai chamava-se 

Antonio, o seu pai chamava-se Antonio o pai de e o pai de Anor Antonio, por que é 

que  não bota Santo Antonio? Desse jeito Zé lobo foi quem teve a iniciativa eu 

perguntava e ele saiu-se pronto pois vamos botar Santo Antonio aqui em Pau dos 

ferros eu acho que não tem nem uma Igreja com esse nome eu disse a ele 

homenageia os três Antonio depois disso foi quando eu viajei pra encomendar e uns 

oito ou foi quinze dias depois fui de novo pegar eu e Olívio em uma das vezes Zé 

Lobo até foi. 

Pesquisador 2: Quando apresentaram o nome de Santo Antonio ao grupo não 

houve quem sugerisse outros não? 

D. Auzenita: Não, De jeito nenhum! Aí não houve reunião, sim uma noite eu disse 

agora Zé Lobo nós estamos aqui fazendo isso sozinho, só esse grupinho a 

comunidade tem que saber, ele disse é mesmo né comadre Alzenita? É tem que 

saber vamos reunir você que mora aqui faça a divulgação pro povo do Riacho do 

Meio que vai haver uma reunião ali a gente fala pra ser no grupo escolar, ali no 

grupo uma reunião a noite geralmente todo mundo trabalha durante o dia, a gente 

faz a noite eu venho aí você vai daqui, eu sei que fizemos a reunião, sei que fizemos 

a reunião e o salão encheu. Aí tratamos todo o assunto do jeito que eu estou 

contando a vocês eu contei lá que a ideia da capela tinha surgido por causa da 

Bíblia, quando seu Zé Lobo me viu lendo a bíblia e disse que tinha muita vontade 

que no bairro tivesse uma capela para ir à missa. Juntamos várias pessoas,  aí 

aconselhei eles lerem a Bíblia, que a Bíblia era um grande ensinamento, que se não 

fosse a Bíblia vocês hoje não tinham Santo Antonio aqui, por que foi eu lendo a 
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Bíblia que chamou  a atenção de Zé lobo, despertou pra ele cobrar, aí foi muito 

aplauso, muita alegria, muita satisfação, aí eu pedi a cooperação de quem pudesse 

fizesse o possível pra ajudar por que a gente tava fazendo aquilo não era pra mim, 

nem só pra Zé Lobo, era pra toda comunidade do Riacho do Meio. 

Pesquisador 1: A senhora lembra quem eram as pessoas que estavam presentes  

D. Auzenita: Na reunião? sei bem que era... sim Chico de... Chico O que era casado 

com Francisca deu uma ajuda muito grande, era Eriberto. Era Eriberto, Chico do O 

eu não conheço o povo do Riacho do meio tudo por nome, eu hoje to assim  

Pesquisador 2: Seu Chico Fideles 

D. Auzenita: Chico Fideles, eu hoje to assim digamos, eu mim encontro com você, 

eu lhe conheço mas não sei o seu nome, aí a pessoa fala comigo mim abraça, é 

aqui, quando eu to aqui é desse jeito é aquela alegria, alguns afilhados meus mim 

pedem a benção, e eu não sei quem é. Uma vez eu estava no supermercado lá em 

Natal com Olívio aí chegou um aluno, um ex aluno foi aquela alegria lá em natal ( 

inaudível ) aí ficou muito feliz por que se encontrou comigo, mim abraçou, mim 

beijou, desejou que eu voltasse que a escola tinha mudado depois que eu sai e 

aquele negocio todo, aí quando ele saiu Olívio disse quem é esse? Eu disse sei que 

foi aluno mais não sei do nome não. Mainha pergunte, ele briga por que não 

pergunto mas eu morro de vergonha a pessoa chegar tão contente falar comigo e eu 

dizer que não to conhecendo, aqui é do mesmo jeito eu chego é uma alegria total eu 

falam e eu não sei quem é to desse jeito. É o caso do Riacho do Meio nesse tempo 

eu era assim, eu sei naquele tempo eu não morava no Riacho do Meio.  

Pesquisador 2: Naquele tempo eu era muito pequeno. 

D. Auzenita: Eu não morava no Riacho do Meio. 

Pesquisador 2: Eu trabalhei nisso mas eu era menino mas  eu sei que esses nomes 

todinhos eu atuava sei que eu era do grupo de Zé Lobo, Zé Lobo sabia de tudo. 

D. Auzenita: Eu mim lembro demais olhe era Giltinho, Raimundo, os meninos 

todinhos cooperava.  

Pesquisador 2: Isso (inaudível).  
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D. Auzenita: Viajavam de carroça, viajavam de carroça pras cidades circum 

vizinhas, pra os sítios vizinhos pra pedirem galinha num sabe? tem aquele Zé meu 

Deus! Zé das cavas não não era Zé das cavas era Zé já pelejei tanto que mora num 

sitio aqui acho que é como quem vai pra Mossoró pra acolá, acho que tenho a 

impressão que esse homem morreu, Giltinho bichinho olhe todo ano ele dava um 

garrote não precisava já sabia tanto que quando era no mês de junho ele mim 

chamava, dona Alzenita eu vim dar seu presente olhe seu garrote tá pronto quando 

quiser mandar buscar todo ano ele dava pra festa de Santo Antonio é por que ele 

morreu. 

Pesquisador 1: Aí a senhora ficou frequentando as festas? 

D. Auzenita: Fiquei... fiquei. 

Pesquisador 2: Ficou organizando.  

D. Auzenita: Eu morava aqui né? Fiquei. 

Pesquisador 1: Aí ficou organizando as festas do padroeiro. 

Pesquisador 2: por que como ela morava em Pau dos Ferros mas toda tarde ela 

estava no Riacho do Meio, na verdade em comunidade ela frequentava mas o 

Riacho do Meio do que aqui ela atuava como profissional no centro e os meninos 

curtiam o sitio no Riacho do Meio depois de casada. 

D. Auzenita: Por que eu estando lá eu tava sempre vendo o que faltava e 

procurando gente pra procurando cooperadores, levava gente daqui da cidade pra 

ajudar lá, aí eu sei que terminei eu vindo pra Pau, ainda inauguramos no dia treze de 

junho de.. quando foi meu Deus! 

Pesquisador 2: De 82? 

D. Auzenita: De 82 dia treze de junho de 82 foi inaugurada a Igreja tem anotado tem 

um livro que por coincidência rapaz eu passei, quando você disse que vinha pra aqui 

eu tava de saída e   passei na Igreja e pedi a Cleide por que ta com Cleide pedi a 

Cleide ela disse olhe dona Alzenita ta em casa amanhã eu trago se eu tivesse 

trazido por que tem tudinho mas só diz o resumo da história foi até a  filha de Adelsa 

que fez esse resumo. 
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Pesquisador 1: Foi o que ela leu na missa?  que ela leu um texto?  

D. Auzenita: É o resumo foi. 

Pesquisador 1: Pronto eu. 

D. Auzenita: Eu até pedi uma copia dele. 

Pesquisador 2: É bom a gente pegar pra anexar a dissertação. 

D. Auzenita: Eu até pedi uma copia pra eu levar pra meus meninos ver. 

Pesquisador 1: Eu li e eu ia pedi né? só que eu não vi ela ainda, eu já tava 

escrevendo sabe? eu escrevi o que eu lembra desse texto. 

D. Auzenita: Eu também pedi vamos fazer o seguinte. 

Pesquisador 2: Pode servir como documento né? uma pesquisa documental nesse 

caso talvez se passe pro lado do documento. 

D. Auzenita: É. Que até a menina fez diferente ela disse que se eu conversando 

com algumas pessoas da cidade tinha saído não sei o que, eu disse não foi assim 

não, eu conversei sozinha com Zé lobo no livro tem como diferente né? como que eu 

em  conversa com algumas pessoas do bairro, tinha sugerido Santo Antonio, eu 

disse não, aí contei como tinha sido realmente eu e Zé Lobo conversando sozinhos 

aí depois passando pra Anor, Gonçalo,e outro pessoal mas não tinha sido em 

reunião não, tinha sido através da minha leitura da bíblia que tinha chamado a 

atenção de Zé Lobo 

Pesquisador 2: Na verdade a idéia surge de Zé Lobo. 

D. Auzenita: Foi. Zé Lobo mim deu assim a opinião não deu assim opinião ele 

lamentou o bairro não ter uma Igreja, aí eu mim propus diante a lamentação dele, 

ele não foi pensando que eu ia 

Pesquisador 2: Aceitar isso 

D. Auzenita: ele não foi pensando eu vou dizer isso pra ela querer, ele fez digamos 

como uma censura, comadre eu tanto desgosto de tanto tempo que eu moro aqui 

não tem uma igreja, nunca ninguém se propôs a fazer um negocio desses, aí 
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conversa vai conversa vem depois de tudo que ele mim... aí eu disse Zé lobo pois 

vai ter uma pessoa agora que vai querer fazer, ele disse quem é? Eu.  Não acredito 

não comadre tomou um susto nunca vou esquecer esse susto dele. Pois bem 

Raimundo ( inaudível ) foi disse olhe Cleide não foi assim não, depois eu mostro o 

livro a vocês aí ela foi e ajeitou ( inaudível ) antes dela ler ela mim mostrou eu disse 

ta bom mulher leia assim mesmo eu pedi uma cópia pra eu levar pros meninos  ( 

inaudível ) eu pedi a ela pra eu tirar a Xerox ela disse que ia dar. Aí eu sei que eu 

fiquei no municipal, fiquei lá o que havia era comigo, aí bom agora eu vou embora 

vocês tomem conta que é de vocês eu já fiz a minha parte 

Pesquisador 2: Acho que a senhora se afasta um pouco da Igreja só quando foi a 

doença de padrinho Olívio. 

D. Auzenita: Foi. Foi. 

Pesquisador 2: Foi quando isso? 85? 

D. Auzenita: Olívio morreu em  87. 

Pesquisador 2: 86 ele morreu. 

D. Auzenita: 86 eu confundo com a data foi 27 de setembro de 86. 

Pesquisador 2: Eu sei bem dessa data, por que foi próximo a de papai. 

D. Auzenita: Ele morreu em setembro e seu pai em janeiro, lembra? 

Pesquisador 2: Foi perdi um tio e o pai. 

Pesquisador 1: Eram irmãos? 

D. Auzenita: - cunhados. 

Pesquisador 2: Não. Ele era irmão de mamãe.  

D. Auzenita: cunhados. 

Pesquisador 2:  E padrinho. 

D. Auzenita: Eu lembro assim meu Deus achar de até de moto não foi o acidente? 

Aí eu freqüentava lá tudo que tinha mim avisavam, aí quando Olívio ficou doente, 
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Olívio passou nove meses doente nove meses eu entreguei a direção da escola do 

Severino, eu pedi licença de todo canto onde eu ensinava português aí doutor José 

disse até assim olhe você vai se afastar do Municipal, pra cuidar do seu marido mas 

fique sabendo que ele não tem mais perigo, fique sabendo quando tudo acontecer 

você volta pra direção, tá certo prometo aí não mim lembro nem quem foi que ele 

botou pra mim substituir, Maria do Céu de Edilton que era a vice diretora, aí Maria do 

Céu de Edilton era a vice diretora ficou foi quem mim substituiu ficou sendo a 

diretora quando eu sai de lá. Aí quando Olívio morreu com poucos dias ele chegou 

lá em casa de novo por que ele foi prefeito eleito prefeito, foi reeleito de novo aí ele 

chegou lá em casa de novo e disse você lembrado prometido que quando 

acontecesse o pior com Olívio você voltava? Eu disse lembro doutor José, mas o 

senhor vai mim perdoar eu não vou mais sabe por que? eu vou mim organizar vou 

morar em Natal por conta dos meus três filhos pra estudar por que. 

Pesq. – Eles ficaram com quantos anos ? 

D. Auzenita: Um? 

Pesq. – Seus filhos quando seu marido morreu? 

D. Auzenita: Olívio tinha treze anos quando Olívio morreu, Alzelita tinha onze, e 

Olívia tinha oito  a diferença de Olívio pra Alzelita era dois anos. 

Pesquisador 1: Vixe era a mesma idade que a gente tinha quando minha mãe 

morreu, minha irmã tinha treze e eu tinha onze e Cibele tinha oito a mais nova  . 

D. Auzenita: era de Olívio pra Alzelita dois anos e de Alzelita p Olívia três anos . 

Pesquisador 2: Sua mãe tinha quantos anos? 

Pesquisador : trinta e três de câncer também. 

D. Auzenita: Como era o nome de sua mãe? 

Pesquisador 1: Lourdinha Maria de Lourdes filha de seu Vicente de Paula.   

D. Auzenita: Eu sei. Sim aí foi eu disse doutor José eu não posso, eu quero agora é 

levar meus filhos pra estudar  por que se eu mim acomodar  já que eles perderam o 

pai é o melhor pra eles, aí ele disse eu queria muito, muito que você voltasse pra o 
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Municipal, mas to adorando sua idéia muito boa você agora não tem mais marido 

tem que lutar pelos seus filhos. E assim eu fiz passei um ano e meio que Olívio 

morreu eu fui embora pra Natal. 

Pesquisador 2: Aí vendeu o Carcará? 

D. Auzenita: Aí eu vendi foi a maior coincidência eu vou vender e quem vai comprar 

isso? no dia de finados eu estava no túmulo de Olívio rezando o terço quando 

Armando chegou assim desse lado ele era muito amigo de Olívio, gostava muito de 

Olívio aí deu não sei o que foi aquilo não eu conhecia Armando só assim não sabia 

que ele gostava de terra aí ele chegou ficou ali um pedaço aí quando eu terminei a 

rezar o terço ele chegou e ficou ali mim acompanhou aí quando eu terminei disse  

vou já oferecer, vou já começar a oferecer a terra ao povo, aí disse olhe Armando eu 

estou vendendo minha propriedade pra ir morar em Natal não quer comprar não? 

Ele disse qual aquela ali? Eu disse sim nós só temos uma propriedade que era do 

pai de Olívio e ele comprou, aí ele disse a que é Santa pastora? Ainda mim lembro 

que ele disse isso, eu disse é isso mesmo, aí ele disse há! Eu acho que vou comprar 

essa propriedade, eu disse vai mesmo Armando? Ele disse vou eu disse mim 

lembrei agora de oferecer a você, ele disse será que não é Olívio que esta 

mandando você mim oferecer, eu disse quem sabe se não é num sabe? aí ele disse 

amanhã Alzenita eu vou lá pra você ir lá comigo você vai? Eu disse vou diga que 

horas pra eu vir do colégio, ele disse aí quando eu vinha do colégio passei lá peguei 

ele e fomos, ele olhou Zé Lobo explicou tudo a ele como era ele disse eu compro 

sua terra aí pronto, dia de finados dia dois de novembro. Aí lá vai lá vem vendi a 

terra, aí eu fui deixei a terra já, com essa casa, com esse dinheiro foi que eu comprei 

a casa de lá, só fui depois que comprei a casa, eu não vou ficar em casa alugada 

não, e a essa altura já tinha lá uma pessoa, meu irmão procurando, aí eu soube que 

Antonio brabo, Antonio Barro do Brabo, tava com uma casa lá pra vender em 

Pirangi, aí fui atrás desse, eu era assim não esperava não sabe? aí fui lá e deixei um 

recado, mandei um recado pra seu Antonio passar lá em casa. Seu Antonio disse 

que o senhor tem uma casa em Natal pra vender? Ele disse tenho dona Alzenita 

uma casa até boa desse jeito uma casa até boa lá no conjunto Pirangi, aí eu disse 

seu Antonio eu to vendendo a propriedade se eu vender o senhor mim vende ela? 

ave Maria a casa é pra vender é da senhora, tinha até eu nem mim lembro quem era 
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mas tinha uma pessoa até conhecida a casa estava alugada aí ele foi e avisou que 

queria receber a casa, que eu tava comprando, que eles fossem procurando casa 

pra alugar por que eu ia comprar a pessoa ficou muito satisfeita quando eu fui olhar 

a casa  mim receberam muito bem, e pronto fiquei nessa expectativa. Quando 

Armando chegou comprou a terra, chegou sim aí ele tinha um gado pra vender 

também aí tinha um cara lá que eu não mim lembro o nome mais não que Olívio 

sempre vendia gado a ele e eu conhecia disse a ele sei que ele comprou o gado a 

ele e sei que foi tudo muito fácil graças a Deus. 

Pesquisador 2: Tinha um negocio também de padrinho Olívio o comercio dele a 

senhora já tinha vendido. 

D. Auzenita: Não. olhe no comercio foi o seguinte é outra história. Olívio era praça 

né? aí eu fui e disse Olívio você não tinha vontade de invés de ser taxista de botar 

uma loja, aí ele disse como Alzenita? Eu disse não rapaz o que eu puder fazer eu 

faço pra poder lhe ajudar a comprar carro você vai trazendo aos pouquinhos, vai 

vendendo carro novo e carro usado, o que você for podendo fazer negócio você vai 

fazendo aí foi ele disse é vamos pensar nisso, aí lá pela praça ele conversando os 

colegas  começaram a descobrir Olívio fulano de tal tem um carro pra vender, fulano 

de tal não sei o que, aí sei que ele foi comprando, aí foi disse eu vou alugar uma 

sala ali vizinho a tem um quarto, uma sala pra vender ali em Segundo eu vou alugar, 

eu disse alugue que a gente. 

D. Auzenita: Aí ele começou a construir um prédio lá no Benedito muito grande ali 

na entrada sabe onde é o pai de ( inaudível ) aquele povo ali depois daquela casa 

Pesquisador 2: de Gaudêncio? 

D. Auzenita: Sim de Gaudêncio depois de Gaudêncio, aí ele disse Alzenita vou 

construir um prédio ali no Benedito quase em frente o Municipal  vai ser muito bem 

por que você trabalha lá e eu ficando trabalhando ali a gente fica perto, tudo bem ele 

tinha um dinheirinho e construiu esse prédio ele botou casa em baixo, ele fez casa 

em baixo e a loja ele fez  em cima fez escada e tudo, aí eu mim lembro que quando 

eu fui pra Natal  com ele se operar  as paredes já tava tudo levantada e um monte 

de material ao redor. E lá foi constatado doutor Carlos mim chamou mim mostrou o 

tamanho da ferida no estômago dele coberto de sangue, aí deu seis meses de vida 
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a ele, ele ainda viveu nove meses e ele ainda viveu nove meses doutor dizia que foi 

o trato esse homem foi tão bem tratado, que Carlos deu seis meses de vida e ele 

viveu nove por que você foi quem cuidou dele se tivesse jogado nos hospitais ou 

qualquer pessoa, ele não tinha vivido nem os seis meses, eu vi Carlos mim disse a 

situação  dele já tava muito grave. Ele não sabia era o cara mais sadio do mundo, 

ele não sentia uma dor no estômago, não sentia uma dor de dente, se preocupava 

demais quando eu tava doente sentindo uma dor uma coisa era corra pro médico 

era aquele negócio e ele não tinha nada quando estourou rapaz foi de vez tava 

guardado e ele não sentia nada. Sabe como ele descobriu? Saiu sangue nas fezes 

ele chegou Alzenita vá ali no banheiro olhar o sanitário como é que está minhas 

fezes cobertas de sangue, nunca tinha feito aquilo, aí eu corri Olívio pelo amor de 

Deus vamos pra Natal fui logo chamando ele pra ir pra Natal, eu acho que os 

médicos aqui não vão saber o que isso não, não aí. ((Gravação interrompida)) 
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APÊNDICE M – Transcrição da entrevista com Maria Cristina Basílio e Joel 

Pereira da Silva 

ENTREVISTA COM DONA CRISTINA E SEU JOEL 

(A entrevista realizada no dia 05/04/2016, na área da casa do casal, no bairro 

Riacho do Meio) 

 

LEGENDA 

D. Cristina: Dona Auzenita Rêgo Medeiros 

S. Joel: Seu Joel Pereira da Silva 

Pesquisador : Sueilton Junior Braz de Lima 

 

Pesquisador: Vocês viveram aqui, no Riacho do Meio, quando vocês chegaram 

vocês já eram casados? 

D. Cristina: Já... 

S. Joel: Nós casamos em 56, aí viemos pra cá, pro Riacho do Meio em 63, num foi? 

Foi em 63. Foi. 

Pesquisador: Como que vocês chegaram aqui? 

S. Joel: Em 63 

Pesquisador: Mas como? Através de quê? 

S. Joel: Nós viemos do... do Iracema, lá de Luís Estevam, aí viemos pra aqui. Essa 

casa velha do finado Vitorino. 

Pesquisador: E aí, quando vocês chegaram? Como foi? 

S. Joel: Eu tava lá aí... Luís...  ficou meio desgostoso com um morador lá, porque 

não deixaram ele botar umas vacas dentro no roçado, eu num me importei não, né?  

Mas ele ficou com raiva... ficou afastado, sentido, eu fui arranjei essa casa velha pra 

morar. Aí tinha uma capoeira de algodão aqui. Uma copoerinha de algodão, ela foi 

quem me tirou de lá, foi ela, foi, porque. 
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D. Cristina: Viemos como morador de Honor, Chico. 

S. Joel: Hum... Não, eu sei que... Aí eu vim trabalhar alí em Zé Lopes, na Lagoinha. 

Aí Honor por lá, foi e me ofereceu essa casa aí. Eu disse que ia sair de lá, aí ele me 

ofereceu. Nesse tempo que morava aqui, era esse povo... esses vaqueiros que 

((inaudível)). Aí... aí eu sai de lá, ele nem sabia, ninguém saiba não, nem compadre 

Honor sabia. Só sabia seu Luís, o velho Zé de Estevam. Sabia porque... Eu disse. 

((inaudível)). Esse velho veio me deixar aqui, na casa velha, aí foi, deixou a boiada 

aí, com a carroça e foi na rua, aí falou com ((inaudível)) pra ele vim deixar minha 

condução, né? 

D. Cristina: Diga que plantou no roçado. 

S. Joel: hum? Sim... alí só tinha o povo dos Guardas, só quem morava alí. Chico de 

Mundo, o velho Antonio ((inaudível)), Mané da Vea, era o povo que tinha alí. Essas 

menina de Mané da Vea ainda puxaram boi no primeiro ano que trabalhei alí. As 

meninas iam pra escola. Eu sei que Honor me deu a casa velha e eu vim e fiquei alí, 

plantei e comi muito bem, graças a Deus. Depois Valdir inventou de comprar, aí... 

D. Cristina: Não, num fale de Valdir, não! 

S. Joel: Não! Digo porque num foi Valdir que comprou? Mas ainda passei oito anos 

alí. Aí Valdir inventou de comprar. Aí eu vi que, no primeiro ano, não dava certo. 

Sem ser dono sozinho ((inaudível)).Aí eu vim pra essa casa de Vicente de Paula alí.. 

D. Cristina: Viemos pra casa de seu avô. 

S. Joel: Aí eu saí dalí e dalí fui morar na casa de João de Nejera. Sei que eu morei 

em oito casas alí no Riacho do Meio. Eu cansei de sair de... Eu ia trabalhar na serra, 

quando chegava ((inaudível)) 

Pesquisador: Aí quando vocês chegaram aqui, qual era o trabalho, o que que você 

faziam? 

S. Joel: O trabalho era plantar... Plantar milho, feijão e algodão... lidar com boi, 

n’era? Graças a Deus eu me sai muito bem, todos os anos eu tirava cento e tantas 

latas de arroz, era de cem pra lá, toda vida. 

D. Cristina: Era naquela lagoa de trás. 
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S. Joel: Eu sei que... Honor me deu a casa pra eu morar, mas disse logo que não 

podia fornecer com coisa de lutar como morador que não tinha condição, mas se eu 

precisasse de um dinheiro pra trabalhar ele me pagava do preço que tava correndo 

na rua, que pagava na rua. E de fato, o serviço dele era pouco. Eu só num trabalhei 

mais com ele porque ele adoeceu e foi pra Natal se tratar, mas graças a Deus, 

pensando que ele ia morrer por lá, mas voltou... Esses meninos de Hornor, nunca 

me aborreceram não, graças a Deus, trabalhei alí... oito anos, mas nunca me 

aborreceram, me tratavam bem. 

Pesquisador: E Dona Cristina, trabalhava em que, quando chegou aqui? 

D. Cristina: Trabalhava no roçado, lá... apanhando feijão, as meninas plantavam 

arroz. Eram tudo pequena, mas Joel levavam tudinho, era pertinho. 

Pesquisador: Sim... Já tinhas os filhos... Eram quantos filhos? 

D. Cristina: Eram as três, Francisca, Ceição e Damiana. Tinha quatro, mas a outra 

morreu la no sítio ainda nova. Morreu obrando, essas doenças de menino mesmo. 

S. Joel: A medicina naquela época era mais fraca, n’era?  

Pesquisador:: O pessoal trabalhava e... 

S. Joel: Trabalhava assim... é... trabalhava quando tinha serviço trabalhava, quando 

não tinha ia pra outros lugares, né? 

Pesquisador: Mas, vocês recebiam pelo trabalho?  

S. Joel: Era... recebia. Honor mesmo nunca me pagou, um dia, fora do preço não. 

Todo dia me pagava do jeito que o povo pagava aqui na rua. Eu saia daqui ia 

trabalhar na serra de... de... dos Lopes... E adepois comecei a trabalhar ((inaudível)) 

Pesquisador: Quem eram as famílias que moravam aqui no Riacho do Meio? 

S. Joel: Quando nós cheguemos... Alí no Riacho do Meio era... Ciço Gato, Adonias, 

o povo dos Guardas, Ana Preta, Ciça Preta... 

D. Cristina: Zé Fulôr.  

S. Joel: Chico Lagoinha morava alí. 
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Pesquisador: Já tinha o engenho aqui? 

D. Cristina: Tinha... Já tava funcionando naquele tempo. 

S. Joel: Era do velho Adelino... Ananias! O engenho era puxado a boi, né? Eu ainda 

trabalhei uma vez alí. Quinze dias numa moagem. Numa tinha quem butasse cana, 

aí Chicão veio, eu tava trabalhando pra Galdêncio, aí eu falei a seu Galdêncio se eu 

podia trabalhar, porque eu trabalhar aí eu ia ver se atrapalhava, aí ele disse: Não, 

Vá... Vá trabalhar lá, aí eu vim, trabalhei quinze dias aí com Chicão, na... na 

moagem.  

Pesquisador: Como eram as moagens? 

S. Joel: Butando cana no engenho.   

Pesquisador: Tinha muita gente trabalhando? Quem era que trabalhava? 

S. Joel: Era Chico Praxedes, que já morreu (risos), trabalhava, o filho de Zeleriano, 

tangendo o boi, sabe? E eu butando cana. Era... Eu sei que... trabalhei quinze dia no 

engenho, butando cana. 

Pesquisador: Era só homem que trabalhava? Tinha mulher trabalhando? 

D. Cristina: Tinha não. 

S. Joel: Era só homem trabalhando. Uns colocavam a cana outros tangia o boi. 

Trabalhava Onorato, Valdir... Eu sei que trabalhei quinze dias, pq num ano eu 

trabalhei quinze e no outro eu trabalhei mais dois, porque um trabalhador adoeceu e 

eu trabalhei dois dias. O que eu fazia era butar cana no engenho, aí a garapa ia pro 

taxo e daí estirava pro cozimento, aí era os mestres que iam fazer. 

D. Cristina: Fazia Rapadura, mel, batida...  

Pesquisador: E enquanto Seu Joel estava trabalhando, a senhora fazia o que? 

D. Cristina: Eu trabalhava em casa, apanhava feijão. Cuidava das filhas. E aí tinha, 

tinha, deixa eu dizer de Giltim, aí inventaram de fazer um açude lá em Gonçalo, 

sabe? Aí eu era, aí eu trabalhava lá, lá tinha mulher, um bocado de mulher, num me 

lembro nem mais quem era, na emergência, inventaram de fazer esse açudinho, aí 
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Gilton butou meu nome. A gente num fazia nada, só juntava umas pedrinhas e ficava 

na área conversando (risos). 

S. Joel: Eles alistavam as mulheres e as mulheres trabalhavam lá no finado 

Gonçalo. No serviço do açude... Elas só faziam conversar. Eu acho que elas nunca 

carregaram uma pá de terra. Só ia pra ganhar o dinheiro do governo. 

D. Cristina: Mas aí a gente inventa que carregou, né? (risos) Nós carregava terra. 

Nós carregava terra nos baldes pra butar lá pra parede do açude.   

Pesquisador: Como eram as conversas de vocês? 

D. Cristina: Como eram?  Num sabe como é que mulher conversa... conversa de 

mulher.  

S. Joel: Só ganhava dinheiro, trabalhava muito pouco. (risos) 

Pesquisador: O açude era pra quê? 

S. Joel: O açude era do finado Gonçalo. Já tinha um começo desde de Zé Lopes, 

né? Aí eles aumentaram. Aí alistou os homens pra aumentar o açude lá. Tinha grupo 

de homem também , lá, num tinha?  

D. Cristina: Lá em Gonçalo só era nós! 

D. Cristina: O Açude da 25 era uma beleza, a gente bebia água desse açude, 

acredita? A água era bem limpinha, ninguém nunca nem adoeceu. Nós lavava 

roupa, era muitas mulheres, mas num podia tomar banho não. 

S. Joel: A água desse açude nós bebia muito. Serviu pra lavar roupa. Ninguém 

podia tomar banho nele, não. Se pegasse uma caba tomando banho aí, ele ia preso. 

D. Cristina: Pra beber, pra cozinhar...  

S. Joel: Aí a gente carregava água para beber, pra cozinhar... fazia um barreiro fora, 

usava umas pedras, n’era? Pra lavar. Cada cá tinha um barreiro, quando enchia 

desgotava, pra não sangrar pra dentre, num sabe?  

D. Cristina: A gente desgotava longe.  

Pesquisador:: Eram muitas mulheres lavando roupa?  
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D. Cristina: Era... muitas mulheres. Muitas já morreram que lavavam roupa com a 

gente. Dona Francisca Lagoinha, lavava roupa... Comadre Júlia... Júlia Bessa... 

Dona Maria Edite, ela já morreu... eram diversas delas... eram um bocado. 

Pesquisador: A senhora lembra de alguma coisa, alguma história engraçada que 

aconteceu enquanto vocês lavavam roupa? 

D. Cristina: Comadre Júlia era a diretora (risos), ela já morreu...  Júlia Tavera... 

Você se lembra? Eram muitas histórias, muita música, mas eu num se lembro mais 

não. 

Pesquisador: E a igreja? Como foi que decidiram fazer uma capela? 

D. Cristina: A capela... a capela foi... Dona Auzenita... Cumpadre Zé Lobo... Honor 

Lopes...  Honor deu o chão... Aí eu não sei como eles fizeram essa capela. Eu sei 

que foi indo, foi indo... Já butaram no chão e já butaram em pé de novo... diz que tá 

uma beleza. 

S. Joel: Honor deu o chão, né? 

Pesquisador: Como se deu a campanha de construção? Como foi? 

S. Joel: A campanha pra trabalhar... Severino era o mestre, Severino era quem 

pegava para trabalhar. Severino era o mestre, ele é quem sabe contar a história 

todinha da capela... Alí teve... Honor deu o chão, outro deu o tijolo, outros davam o 

carro, o caminhão. O caba saia de casa e ia ajudar, colocar o tijolo em cima do 

carro. Eu mesmo ajudei um bocado de coisa aí na capela. Quem pudesse dá uma 

dia, ia e dava. No outro dia era o outro. Quem quisesse dá o dinheiro dava e assim 

ia. Seu Severino não poderia trabalhar de graça, ele era mestre, pai de família não 

poderia trabalhar de graça, podia fazer uma concessão mais barato , mas ele não 

podia trabalhar de graça. Severino o pião que começou... ele sabe contara história 

todinha, foi ele que começou dalí dos alicerces.  

Pesquisador: A comunidade inteira de mobilizava na construção...  

S. Joel: Se você não tinha condição de dá uma mincharia, você num ia dá, n’era? Aí 

você ia trabalhar. Mas se você não podia ir, se você trabalhasse, você dava seu 

dinheirinho. A força era os jovens... Cada um ia um dia ou dois. 
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Pesquisador: As mulheres trabalhavam também na construção da capela? 

S. Joel: Não... as mulheres num trabalhavam não, mas davam a esmola, n’era? Se 

quisesse dá, dava, porque se não tivesse o dinheiro, podia dá a galinha... fazia uma 

festinha.. tudo era ajuda, né? 

Pesquisador:: E como escolheram o santo? 

S. Joel: O padroeiro eu num sei, não.  Mas sei que foi por intermédio da mulher de 

Olívio. Alzenita... esse povo aí. Com o povo do Brabo, de Chico do Brabo. Você 

sabe... a gente que era mais pobre, era fora daquele comboio. Eles lá tinham as 

coisas, eles podiam ajeitar qualquer coisa, mas a gente, mesmo com a pobreza, 

podia dá uma esmola, se não tivesse o dinheiro podia trabalhar uma dia de serviço, 

às vezes eram dois. Todo dia tinha serviço pra fazer... tinha água pra carregar, tinha 

gente que dava os carros para ir pegar areia. 

Pesquisador: E antes de ser feita a igreja, como era a religião? Como era? 

D. Cristina: Era... a gente ia para as casas rezar. 

S. Joel: Antigamente o povo era mais devoto... Nesse tempo tinha mais devoção 

pelo seguinte: o povo novo, assim os pais, as mães, as mocinhas que dissesse 

assim, vai pra rua, pra casa de fulano, vai não... alí tem missa, tem terço, tem 

novena... mas... hoje é muito diferente, né? Os jovens é só falar e pronto... o pai não 

empata, a mãe não empata... se empatar é pior. 

Pesquisador: E como foi a seca? 

D. Cristina: A seca de setenta... Ele trabalhava lá no Cocó da Nega, já ouviu falar? 

S. Joel:: Em setenta, começamos alí, do outro lado do rio... nós trabalhamos um 

mês mais ou menos. Depois fomos para a Várzea Nova, aqui já tinha gente 

colocada, aí fomos pra Várzea Nova... Aí da Várzea Nova nós fomos transferido pro 

Cocó. De lá nós num saímos mais para outro canto não. No Cocó nós terminamos, 

nós ia ate a Cachoerinha, perto de São Miguel, mas a barraca ficava no Cocó, né? A 

barraqueira era Dona Nene, Dona Nene a sogra de André, mas eu num ia lá não... 

eu só ia receber o dinheiro. Lá quem fazia tudo era eu. Eu me dei muito bem com 

André que ele era muito bom pra mim. Eu comecei... eu findei ainda, por fim eu não 
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levava mais nem boia, porque ele não queria que eu levasse. Lá mesmo eu comia 

por conta da casa, né?  

Pesquisador: Na seca, o trabalho era mais difícil? 

S. Joel: Era... Era mais difícil porque... você sabe, né? no inverno a gente não sai de 

casa, né? se sai de casa é pra trabalhar uma dia alugado no vizinho, uma coisa, 

assim. E na seca, né? Teve que sair esse povão todinho daqui pra São Miguel, de 

todo canto tinha, todo canto tinha barraca. Começava daqui e ia até São Miguel, 

agora quem fosse terminando aquele trecho, ia saindo dalí e ia pra diante, n’era?! 

Pesquisador: Quem eram as pessoas que trabalhavam na Emergência? 

S. Joel: Aqui... iam tudo... Aqui, de gente que não foi pra emergência era só Seu 

Chico do Brabo, Seu Fidelix... esses mesmos que não iam... que não trabalhavam, 

mas vendiam as coisas fiado, quando era no dia da paga iam receber, sabe? Esses 

que não trabalhavam na emergência era porque tinham outro meio de vida. Aqui... 

essa pobreza aqui... tudo trabalhava. Trabalhava a quinzena e passava uns dias em 

casa, depois voltava de novo. 

Pesquisador: Como era as festividades daqui do Riacho do Meio? 

S. Joel: As festas eram...  Alí se juntava a pobreza daquele setor num iam muito as 

festas não. Hoje todo mundo é rico, né? As festas era São João, era São Pedro, 

Santo Antônio... A maior aqui era.. Era Nossa Senhora da Conceição, não era? Era 

a maior. 

Pesquisador: E como foi que você se conheceram?  

D. Cristina: Joel é paraibano, veio da Paraíba ai eu me engracei (risos). 

S. Joel: Eu vim pra aqui em 58, por essa estrada aqui, aí foi se conhecemos. Ela 

morava alí no conjunto de ((inaudível)) aí nós se conhecemos. Aí ficamos bem 

quatro ou cinco anos brocando terra. (risos). 

Pesquisador: Aí quem foi que procurou primeiro quem? 

S. Joel: Só não fazia sair de casa atrás de mim, mas... mas aonde eu tava ela tava 

de olho... eu por fora com um bornó. 
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Pesquisador: E a senhora vinha de onde? 

D. Cristina: Eu... sou rio-grandense mesmo... daqui mesmo, morava com Ciça  e 

João Giron, aí quando a velha morreu eu passei a morar com ((inaudível)). 

Pesquisador: Tinha muita disputa, aqui no Riacho do Meio, por terra?  

S. Joel: Briga tinha pouca... tinha servegonhagem. Que morou... De primeiro morou 

umas família aqui, os sem vergonhas mexiam nas coisas dos outros, pega no alheio, 

n’era?! Você tinha um roçadinho, uma basta de arroz, aí eles iam e mexiam, tinha 

briga por isso. Aí ia pra chave. Aqui, esse açude?  Esse açude se o camarada 

tomasse um banho e fosse pegado, se o caba não pegasse ele, pegava a roupa 

dele e levava... levava a roupa e entregava a polícia. O diretor, né?  Hoje... Tem... o 

diretor... tem lá diretor, porque naquele tempo tinha... tinha investigação, n’era?! Eu 

tomei muito banho aqui nesse açude, de noite, mas era... como era? Trazia umas 

galões de água, quando chegava no açude cai com galão com tudo dentro d’água, 

fazia era mergulho. Eu trabalhava mais o menino de Antonio Olanio, toda madruga 

eu colocava três caminhos d’agua, três caminhos d’agua... Morando nessa casa 

velha. Aí, eu quando queria tomar um banho, no derradeiro galão, só era cair com 

galão com tudo dentro d’agua. Se o cabra chegasse e dissesse: Mais rapaz você 

está tomando banho? Aí eu dizia: Não... eu cai aqui no buraco. Com roupa com 

tudo, né?! eu não tirava a roupa, num tinha como eles saberem. Mas... cansei de 

tomar banho aí, de madrugada. A mulher ia fazer o café e eu ia buscar água, 

quando eu chegava o café ainda não estava feito, aí eu ia buscar mais água, aí eu 

aproveitava (risos).  Na época eu trabalhava muito cedo, eu chegava era... era lá.. 

nós passava primeiro lá em Roni, chamava Rosio, nós íamos, chamava Toinho, 

toinho vinha destrancava a usina velha,  Rosio ia arrumar o tanque e os cabra iam 

chegando. Só vinham quando instalavam o motor. Com o motor instalado eles 

vinham. Enquanto não viravam eles num vinham não.  

Pesquisador: Quando vocês chegaram aqui, tinha escola? Suas meninas foram 

estudar? 

S. Joel: Eu vim pr’aqui só por causa dessa mulher, dessas mulheres, porque num 

tinha estudo lá... num tinha escola lá nos Estevam. Aí eu disse: Quer saber de uma 

coisa, vou logo pra rua porque lá tem educação para as minhas filhas.  
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D. Cristina: Já tinha o grupo aculá, quem construiu foi Aluísio Alves, aí botaram o 

nome de João Escolástico. João Escolástico era... o que que ele era, meu Deus? 

Tabelião, uma coisa assim. Aí botaram o nome dele, né?! 

Pesquisador: Aí senhor veio por causa de... 

S. Joel: Não... eu vim trabalhar na construção de açude... Eu vim da Paraíba, um 

chefe mandou chamar Seu José, aí Seu José já trabalhava lá, né?! Aí chamou eu, aí 

nós viemos. Veio dez homens e uma mulher... (pensando) nove homens e uma 

mulher, foi! Veio oito pra trabalhar no caminhão, o motorista, nove, e a mulher era a 

barraqueira. Nam... veio dez, foi, veio o espalhador de terra que era marido da 

mulher. 

Pesquisador: Quando a senhora trabalhava, Dona Cristina, a senhora ganhava 

dinheiro também ou não? 

D. Cristina: Quando eu trabalhava plantando feijão, milho, eu num ganhava não, 

plantava só pra comer, só pra casa mesmo, num vendia um caroço não. Era só meu, 

pra comer. Tirava arroz, feijão, milho plantava tudo nos terreiros aí. 

S. Joel: Lá no Iracema, quando e estava lá, ela plantou um tomateiro, tinha muita 

tomate e ela vinha vender aqui na rua.  

D. Cristina: Você me acredita que eu não sou aposentada? 

Pesquisador: Não?  Por quê? 

D. Cristina: Num sei não... Numa entrevista. Um homem veio me entrevistar. Num 

sei o que foi que eu disse... Sim... porque eu disse que lavava roupa, e como que se 

passa sem lavar roupa, né?! Lava roupa de casa, aí sei lá... foi um erro danado. Por 

certo fui eu  mesmo que errei, disse alguma coisa. 

S. Joel: Agora... na entrevista que você vai fazer sobre a igreja, com Severino, vai 

ser muita coisa, porque ele sabe de muita coisa, ele trabalhou desde o alicerce até... 

foi quem levantou aquilo alí todinho. Num tempo aí, nó conversando lá na igreja eu 

disse a ele: falar a verdade, tudo que foi feito aqui, projetado aqui, foi feito por você, 

por suas mãos. Aí, ele disse foi mesmo... foi feito e foi passado pelas minhas mãos. 

Pesquisador: Dona Cristina, vocês passaram alguma dificuldade na seca? 
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S. Joel: A dificuldade era grande... a pobreza era grande porque... quem tinha, 

tinha; quem não tinha, vivia sofrendo. 

D. Cristina: Faltava, né?! porque... naquele tempo o governo mandava um bugue, 

né? era algo parecido com arroz, mas não era arroz não. A gente tinha que passar 

precisão, n’era?! (risos) 

S. Joel: Quem tinha, naquele tempo, tinha, quem não tinha era lascado! Era sujeito 

a viver no alugado e humilhado a quem tinha. A gente aguentava isso tudinho, a 

gente não tinha para onde ir. Saia de um e ia pra o outro, e era pior, n’era?! Aí ficava 

com que tava mesmo. Olha se você fosse uma pessoa mais ou menos, que se não 

exaltasse com certas coisas, as vezes se saísse melhor, agora se fosse afobado, 

com qualquer coisa fosse afobado, aí sofria mais, coitado. Tinha gentfe que aguenta 

certas coisas, as vezes, aguentava, às vezes, só melhorava, passava melhor. 

Pesquisador:: Seu Joel disse que a senhora vinha vender tomate aqui, n’era? 

D. Cristina: Sim era... mas isso era lá no Iracema, plantava lá as tomates e a gente 

não consumia tudo e o que sobrava eu vinha vender aqui, acredita? Amarrava uma 

rudia na cabeça colocava a bacia de tomate na cabeça e vinhaa vender aqui. Vendia 

pouco. Num chegava nem aí lá em baixo não. Alí do alto do açude eu vendia tudo. 

Nesse tempo num tinha o movimento que tem hoje não. As vezes faltava um café, aí 

eu comprava uma quarta de café, faltava açúcar... era assim. 

S. Joel: Quando nós morava no Iracema, que ela vinha vender as tomates aqui, as 

vezes, ela só ia até o Alto do Açude, até aquela casa... por alí. Ela voltava dali 

mesmo. Vendia tudo, alí mesmo cabava... era poucos quilos. Aí ela vinha... vendia 

essas tomates, voltava. Vinha pra Pau dos Ferros e deixava o feijão no fogo, quando 

dava onze horas, que a usina velha apitava alí, ela já ia chegando lá ((inaudível)) 

aonde eu tava. 

Pesquisador: A senhora vendia e ainda tinha que fazer as coisas de casa? 

D. Cristina: Era.. Vinha vender, pra comprar alguma coisa que faltava em casa, 

quando vendia tudo... quando chegasse em casa ia fazer a as coisas pra ir deixar o 

comer de Joel lá no Bulera, você sabe aonde é? 

Pesquisador: Não, aonde é? 
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D. Cristina: (risos) Tem o Iracema, aí depois tem o tal do Bulera, lá onde tinha os 

Estevam, a propriedade.  

Pesquisador:: A alimentação de vocês, naquele tempo, como eram? As comidas... 

S. Joel: Feijão... com toicinho dentro, com osso de boi (risos) Aí comia com farinha, 

fazia... eu depois que cheguei aqui, do Iracema, num passei muito mal não, porque 

aqui tinha arroz que eu plantava dava pra eu comer, aqui tudo a gente plantava 

então a gente comia. 

D. Cristina: Feijão com um pedacinho de toicinho dentro (risos). 

Pesquisador: Na seca, era a mesma comida ou...  

S. Joel: Era a mesma... quando não comia feijão, comia mungunzá (risos). 

Pesquisador: Tem alguma outra história que vocês queiram contar? 

S. Joel: Hoje o povo tudo tem as coisas... nesse tempo ninguém tinha, era roendo 

as unhas para aumentar o que tinha. Esses aqui, muitos deles, hoje, querem ser as 

coisas, antigamente era roendo as unhas para ver se aumentavam alguma coisa. As 

coisas eram muito diferente de hoje. Hoje Graças a Deus todo mundo é rico. Hoje só 

está faltando sabe o que? O respeito, a união, que hoje não tem, né?! porque hoje 

não tem, o povo só vive de peia, o povo quer logo matar e... mas...  olhe... hoje se o 

cabra fosse atrás das coisas de primeiro (de cabeça baixa, balança negativamente). 

Pesquisador: Você sentem saudades?  É melhor hoje ou antes? 

S. Joel: Não... o tempo é outro... o tempo bom é hoje. Naquele tempo tinha fartura, 

mas não tinha remédio, não tinha saúde... hoje em dia tem tudo, né?! Hoje os velhos 

tudo aposentado. 

Pesquisador: Pois ta bom... Obrigado pela disponibilidade e participação... 

  ((Gravação interrompida)) 
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APÊNDICE N – Transcrição da entrevista com Adelcina Pontes do Nascimento 

e Severino Rafael dos Santos 

 

ENTREVISTA COM DONA ADELÇA E SEU SEVERINO 

(A entrevista realizada no dia 09/04/2016, na sala da casa do casal, no bairro Riacho 

do Meio) 

 

LEGENDA 

D. Adelça: Dona Adelcina Pontes do Nascimento 

S. Severino: Seu Severino Rafael dos Santos 

Pesquisador : Sueilton Junior Braz de Lima 

 

Pesquisador: Pronto primeiro eu queria saber primeiro o nome completo de vocês e 

a idade 

D. Adelça: Severino Rafael dos Santos, 94 e quatro anos é só a idade né e o meu 

nome é Delsina pontes do nascimento 80 anos.  

Pesquisador: Certo . Quando vocês chegaram aqui vocês já vinham com a família 

formada, ou vocês formaram a família aqui, como foi que vocês chegaram aqui no 

Riacho do Meio? 

D. Adelça: A maioria da família foi formada aqui, por que quando nos chegamos 

aqui de morada, quer dizer que eu morei desde criança, mas quando casamos  

fomos embora e quando nós chegamos de morada o mais novo era o Lisboa, mais o 

resto de Lisboa pra cá nasceram tudo aqui. 

Pesquisador: Mas aí como foi que vocês se chegaram aqui? Como foi que vocês 

vieram pra cá pro Riacho do meio? 

D. Adelça: por que nós era morador lá no sitio Brabo sabe?, em Chico Torquato aí a 

gente trabalhou muito lá, ele trabalhou muito e a gente tinha muita vontade de 

construir uma casa , aí ele achou comprou um chão até  na Antonio Lopes, mas aí 
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Chico do Brabo que é irmão meu prometeu deu esse chão pra gente construir aí foi 

ele meso do punho dele construiu a casa todinha ele era pedreiro e construiu. 

Pesquisador: E como foi a construção foi só ele sozinho? Como foi? 

D. Adelça: A construção?  

S. Severino: Foi o seguinte não chegou a ser  a metade do que é essa casa hoje, 

construída por mim e quase que só coberta e fechada. Quando eu vim pra aqui a 

porta da frente era uma mesa que hoje é uma mesinha que tem ali na cozinha, era 

quem fechava a porta e a da cozinha era uma loninha que tinha de primeiro de um 

metro e meio para se trabalhar em roça, aí com a continuação do tempo o padre fez 

essa casa muito boa não é a melhor do Riacho do Meio, mas também não é poucas 

que imita ela.  

Pesquisador: Aí quando vocês chegaram aqui quem era que já estava  quais eram 

as famílias que já moravam aqui?  

D. Adelça: Quem morava ali era Zé Lobo que é a casa hoje que Janete mora, tinha 

a casa deToinha Alagoinha  de de taipa só ela alí daqui pra Toinha era um vagão só, 

só tinha a nossa e a dela,  Ali tinha a de Zé Lobo, a de seu Pedro Moco mais pra 

cima a de dona Marcinha só era as casas que tinha.  

Pesquisador: E como era a convivência de vocês? 

D. Adelça: Assim como vizinho? 

Pesquisador: Sim como vizinho, como família. 

D. Adelça: Era uma convivência muito boa a gente visitava, dona Marcinha vinha 

muito aqui ( inaudível muito barulho ) pros meninos ir deixar ela onde quisesse, aí 

chegava aqui pedia pra Zé ir deixar ela lá na casa dos irmãos daí Zé ia. E a amizade 

com seu Zé Lobo, sempre foi uma amizade muito boa. Até naquela seca de 70 ele 

tinha um sitio tinha um açude muito bom e sempre ajudou muito a gente. E tinha 

Segundo também que era um bom vizinho marido de Francisca. 

Pesquisador: Falando na seca, como foi essa seca de 70, naquela época?  
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D. Adelça: A seca a gente passou precisão por que nesse tempo não tinha ninguém 

aposentado, não tinha aposento não era? E a gente passou muita precisão.   

Pesquisador: Quais eram os trabalhos que vocês faziam. 

D. Adelça: A eu era professora, mas o ganho de professora nesse tempo era muito 

pouco e ele era agricultor. 

Pesquisador: Como era seu Severino o seu trabalho de agricultor do senhor? 

S. Severino: Era primeiro foi lá no Ceará naquela extrema do Ceará com o rio 

Grande, não sei se você conhece. 

Pesquisador: Conheço. 

S. Severino: Que era de Gonçalinho do Encanto aí eu botei uma broca lá dois anos, 

aí não deu certo, aí eu mim passei pro Ingá do finado Rafael botei broca lá dois anos 

também, e quando passou esses dois anos desiste de trabalhar na roça e comecei a 

trabalhar na construção. 

Pesquisador: Cansou  da agricultura porque?  da roça? 

S. Severino: Por que comecei a trabalhar na construção e achei bom. 

Pesquisador: Hum... 

S. Severino: Primeiramente essa casa foi a primeira que eu construi não chegava a 

ser metade dela hoje foi eu que fiz, foi eu e um cunhado meu mim ajudou, 

sentamento de tijolo, enmadeirar, cobrir, aí comecei a fazer serviço pros amigos, 

pros conhecidos, o que é certo é que até em Mossoró eu trabalhei, cheguei a 

trabalhar em Natal.  

Pesquisador: E ainda na época da seca o que era que o bairro fazia se mobilizava 

pra superar né a situação que era muito dificil, por exemplo a comida pra vocês, 

como era que vocês conseguiam a comida,   água   

D. Adelça: Bom a água o caminhão vinha deixar, era muito gente era serviço até pra 

gente trazer um balde de água, e sobre a comida o pouco que a gente ganhava a 

gente vivia com aquele dinheiro. 
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Pesquisador: tinha alguma briga assim naquela época na comunidade?  

D. Adelça: Só se fosse por água 

 

pesq. – Só se fosse por água por que? Como era? 

D. Adelça: Era quando o caminhão da água chegava cada qual que queria tirar 

água primeiro era ali em seu Almir o povo corria tudo com os baldes cada um que 

queria tomava a frente dos outros  era aquela briga. 

Pesquisador: Aí quando vocês chegaram aqui já tinha o engenho de cana de 

açúcar? 

D. Adelça: Já tava era se acabando. 

Pesquisador: Já tava era se acabando? Mas vocês lembram de alguma história 

sobre ele? Sobre o engenho? 

D. Adelça: Bem quando eu era solteira o engenho funcionava num sabe? eu morava 

ali em Chico do Brabo, eu mais a filha dele ia comprar mel, comprar rapadura lá no 

engenho, ia tomar garapa que a gente adorava garapa e eles davam. 

Pesquisador: Aí como era o trabalho era entre os homens, as mulheres ou era só 

os homens?  

D. Adelça: Lá no engenho? 

Pesquisador: Sim...  

D. Adelça: Eu é lá as mulheres eu não lembro nem se trabalhavam, eu sei que era 

os homens mesmo que trabalhava. 

Pesquisador: Aí tinha festa (inaudível).  

D. Adelça: aí o motor era puxado a boi, era um tangendo e o outro botando a cana e 

era assim o trabalho era mais dos homens. 

Pesquisador: Era mais dos homens. E o trabalho das mulheres naquela época se 

dava em que? Era em que que a mulher trabalhava? 
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D. Adelça: Era assim, por que quando veio a emergência né,  naquela seca de 70 aí 

muitas mulheres se alistavam. Se alistavam iam ser cozinheira, iam ser barraqueira 

daqui pro Brabo era assim. 

Pesquisador: O que a senhora achava da emergência? 

D. Adelça: Da emergência  eu achava bom assim nós nunca trabalhemos não mas 

assim tava dando oportunidade aqueles que estavam passando precisão, passando 

fome né? tava dando oportunidade. Bastava nesses anos atrás, bastava ter um ano 

de seca pra ter emergência e aqui em nós já ta bem com três anos e nunca 

apareceu emergência nesses anos era o que devia ter. 

Pesquisador: E o açude 25 de março? 

D. Adelça: O açude 25 du conheci ele, eu era menina mamãe vinha lavar roupa no 

açude, tava na construção, tinha uma construção muito bonita, era muita gente 

trabalhando direto lá, e tinha muita lavandeira assim do lado do açude era cheio. 

Nesse tempo lavava era  cavava um buraco pra água suja ficar depois a gente 

esgotava. Eu ia esgotar quando mamãe vinha lavar roupa mais Maria de Chico do 

Brabo tudo era assim bem higiênico, não era assim como hoje não. O açude era 

muito limpo tinha Elesbão que era o fiscal, quando tava sangrando podia tomar 

banho dentro, quando não tava ele corrigia o açude de uma ponta a outra até pela 

vazante pra ver se tinha gente tomando banho tinha muita higiene no açude 

antigamente. 

Pesquisador: A senhora tem alguma história pra contar essas lavandeiras como era 

que elas lavavam, quando se juntavam o que era que elas conversavam. 

D. Adelça: As lavandeiras? 

Pesquisador: Sim... 

D. Adelça: Era assim elas lavavam roupa né aquele ganho, lavavam pra receber de 

mês em mês aquele mas o serviço delas era muito pesado por que tinha a 

lavandeira que pegava roupa pouca, mas tinha casa que juntava roupa sem medida, 

aí elas passavam o dia todinho lavando roupa, esgotando aquele buraco, tinha delas 
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que só chegava em casa de tardezinha com tanta roupa era. – E ainda tinha que 

cuidar de casa mesmo com todo trabalho e tinha que cuidar de casa. 

Pesquisador: Seu Severino e o senhor quando trabalhava na roça, o senhor 

trabalhava com quem aqui pelo Riacho do Meio? 

S. Severino: Quando eu cheguei aqui passei uns três anos trabalhando em diária 

como era era Pedro ou era Manoel Florêncio. 

D. Adelça: Pedro Florêncio que morava ali, não era Pedro Florêncio, Pedro era o 

marido de Maria 

S. Severino: Não,era o pai de Chico.  

D. Adelça: O pai de quem? 

S. Severino: O pai daquele homem daquele homem Chico do Brabo. 

D. Adelça: Sim era Manoel Florêncio. 

S. Severino: Manoel Florêncio morava aqui no... 

D. Adelça: No Brabo. 

S. Severino: No..... 

D. Adelça: Sim na serra ? 

S. Severino: morava na serra em Doutor Severiano. 

D. Adelça: No sítio de Costinha. 

Pesquisador: Aí como era o trabalho vocês iam pra lé e só voltavam no final do dia? 

Ou iam e vinham  pra almoçar. 

S. Severino: trabalhava lá direto. 

Pesquisador: E o almoço voces comia lá? 

S. Severino: Morava lá. Aí dois anos ou três casar eu nem pensava em mim casar,  

(inaudível nesse momento passa um carro de som ) Aí voltei pra serra negra, lá 

passamos quatro anos.          
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D. Adelça: Três anos. 

S. Severino: (inaudível - seu Severino fala muito baixo ) por que também eu não 

tinha profissão era só um diinha de serviço na foice, puxado na chibanca aí eu 

resolvi a vir achegue aqui a viúva do finado Gentil Estevam  começou a ajudar a ela 

que era um povo mais rico nera?  morando na rua aí ajudou, começou ajudando a 

gente terminei voltando pro Brabo. Chico Torquato mim procurou, tinha uma 

capoeira de algodão muito boa, e ele estava sem morador, a capoeira sobrando sem 

ter quem aproveitasse aí eu fui parece que trabalhei uns quatro anos mais ele,  aí foi 

o tempo que tinha um irmão dela que morava ali em Chico do Brabo, começou a 

tocar o serviço pra mim ele tinha uma propriedadezinha ali no Brabo, aí começou a 

tocar o serviço pra mim ir pra lá ( inaudível ) de lá deixa ver como é que foi. 

Pesquisador: Aí o senhor ainda trabalhou nessa colheita de algodão, como era o 

trabalho na colheita? O trabalho na colheita de algodão?  

S. Severino: Era na roçadeira  não era roça de enxada não, era algodão só algodão,  

já tinha a capoeira de algodão pronta algodão muito bom, meu serviço era um 

trabalhador pra mim ajudar a roçar pra apanhar era um trabalhador que a capoeira 

era grande  não mim lembro quantas arroubas de algodão mas foi muitas. 

Pesquisador: Mas pagva bem? 

S. Severino: Hum? 

Pesquisador: Mas pagava bem em dinheiro? Dava um bom dinheiro?  

S. Severino: Pagava. 

Pesquisador: Sempre pagava direitinho? 

S. Severino: Pagava. 

Pesquisador: Aí dona Delsa quer dizer  que sua irmã sempre mandava carta pra 

senhora poder  vir nera? 

D. Adelça: Era mandava carta dizendo que nós devia vir embora que aqui era 

melhor, na realidade era aí nós resolvemos a vir.  

Pesquisador: O que era que dizia as cartas assim?  
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D. Adelça: Ela dizia que achava muito ruim eu morando longe da família, que só 

tinha eu  que morava lá, que podia fazer um jeitinho e vir embora que quando 

chegasse aqui tudo melhorava, como de fato tudo melhorou ela ajudou nós, nesse 

tempo a família era muito grande ela nós a criar a família até de mais, mim dava 

feira quando eu ia lá nunca sai de lá com as mãos abanando (Inaudível). 

Pesquisador: E como era cuidar da família naquele tempo? 

D. Adelça: Cuidar da família naquele tempo? era a família naquele tempo era pelo 

que eu vejo hoje era melhor de cuidar do que hoje em dia né, por que os meninos 

obedecia mais os pais, bastava assim reclamar  eles já ficavam quieto aqui acolá era 

preciso levar umas lapadinhas pra se ajeitar, mas era bom de criar família naquele 

tempo, estudava. 

Pesquisador: Apesar das dificuldades. 

D. Adelça: era apesar das dificuldades mas a gente passava. 

Pesquisador: Certo. E como foi que surgiu a idéia de fazer uma igreja aqui? 

D. Adelça: Foi tinham  a idéia de fazer essa igreja aí foi quando, foi comadre 

Alzenita que surgiu essa idéia. Aí era assim a igreja o padroeiro era Santo Antonio, 

por que Anô foi quem deu o chão aí exigiu que o padroeiro fosse o nome do pai dele 

Antonio, agora se fosse Chico do Brabo que  tivesse dado, aí era São Francisco, 

mas antes de Chico do Brabo doar, Anô doou. Daí foi um trabalho muito bom, foi 

ligeiro Severino trabalhou do começo até o fim a coordenadora era comadre 

Alzenita, e eu ajudei muito também a ela, ela fazia, saia nos sítios pedindo 

contribuição tirava de tudo pra vender botava leilão, foi muito fácil a construção da 

capela, não foi difícil não. 

S. Severino: Gonçalo Sampaio ajudou muito foi um dos maiores interessados. 

D. Adelça: Gonçalo Sampaio ajudou bastante o maior assim da capela pra ajudar, 

foi Alzenita e Gonçalo Sampaio sempre e eu do lado de comadre Alzenita toda vida.  

Pesquisador: Aí como eram feitos os mutirões pra construção já da capela? toda 

comunidade se mobilizou, ou tinha as pessoas  que não queriam se mobilizar? 
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D. Adelça: Não. Não foi muita gente como agora não; Severino era o pedreiro, aí 

tinha poucos  serventes não era Severino pra quando foi construir a capela 

S. Severino:  Não. Ninguém pagava ninguém não, pagava assim quando um vizinho 

se interessava de da um adjuntoriozinho aí pagava um dia dois servente, e pedreiro 

só foi pago dois dias ou três se muito foi pra botar as linha com tesoura que eu não 

sabia botar acostumado a fazer casa só com (inaudível) aí aqui tinha as tesouras de 

madeira né? Emendada no meio da construção, aí eu não tinha prática pra tesoura 

né? Quem fez foi João Biró era sobrinho... ele era pedreiro foi só o que foi pago foi 

isso ( inaudível ) que eu mim lembro que foi.  

Pesquisador: E... 

S. Severino: Mas só; cobrir tudo foi eu que fiz só, quando foi pra derrubar pra fazer 

outra, aí eu já tava arriado a muito tempo, eu to com dez anos que não saio nem 

aqui de casa doente aí 

D. Adelça: Zé Lobo também Zé Lobo era um dos infrentantes (inaudível) comadre 

Alzenita Gonçalo e Zé Lobo 

Pesquisador:  Foi em qual ano que foi iniciada a construção? 

D. Adelça: Não lembro 

Pesquisador: Não tem problema não. Teve alguém assim que foi contra a 

construção? 

D. Adelça: Agora? 

Pesquisador: Não quando foram construir? 

D. Adelça: Não. Todo mundo queria. 

S. Severino: Teve um Deputado aí. 

D. Adelça: Hum... 

S. Severino: Aquele que deu cinqüenta sacos de cimento. 

Pesquisador: Aloisio? 
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S. Severino: (inaudível) Comadre Auzenita. 

D. Adelça: Ela arrumava que ela era coordenadora (inaudível) 

S. Severino: Deputado não sei quem 

Pesquisador: E como foi a inauguração? A primeira missa, a primeira novena na 

igreja já? 

D. Adelça: Quando terminou a inauguração foi ainda do tempo de Padre Caminha, 

num sabe, aí foi celebrou a missa ajuntou-se muita gente, a comunidade teve muita 

alegria, naquele tempo daí em diante a gente já podia assistia missa  aí foi o tempo 

que padre Caminha foi ficando mais velho, mas aí depois chegou padre Zezinho, aí 

os padres que chegam, todos os meses vem celebrar missa aqui, depois de padre 

Zezinho foi Padre Milton, foi padre Tarcísio todos vinham celebrar, como hoje todos 

os meses tem a missa aqui. 

Pesquisador: E a primeira missa teve alguma festa depois da missa ou foi só a 

missa? 

D. Adelça: Teve o leilão, depois da missa teve a festa,teve leilão o povo se ajuntou, 

teve barraca teve comida.  

Pesquisador: Não teve alguém que disse: não! Eu não quero esse Santo Antonio 

não eu quero outro santo. 

D. Adelça: Não ninguém disse não, todo mundo aceitou. 

Pesquisador: Todo mundo aceitou. E como era a religiosidade antes da construção 

da capela? 

D. Adelça: Antes construção da capela, por exemplo o mês de maio, nesse tempo 

era Lisboa ali rezava nas casas, Maria viúva morava aqui perto no mês de maio a 

gente rezava todo mundo. E quando era no fim de maio, tinha a coroação tinha tudo, 

por que não tinha a capela, a gente não deixava de fazer não era muito bem 

organizado, o povo acompanhava era aquele mutirão quando a gente ia rezar numa 

casa. 
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Pesquisador: Aí como era as rezas eram as mesmas de hoje, mudava alguma 

coisa? 

D. Adelça: Não. Acho que o povo naquele tempo frequentava muito mais logo o 

povo gostava muito das celebração de Lisboa, do terço de tudo todo mundo tava 

pronto a gente rezava lá em Francisca de Castro, nós rezamos muito. 

Pesquisador: Voltando a falar do engenho naquela época o que era produzido 

vinha de onde? Era as próprias pessoas do bairro que trabalhava no engenho? 

D. Adelça: Era o dono do engenho era daquele povo de Adelino, era Chico de 

Adelino, aí eles botavam 

Pesquisador: Aí era vendido ou ele dava pra comunidade? 

D. Adelça: O que? O mel? 

Pesquisador: O mel, a cana... 

D. Adelça: Não era vendido, era tudo vendido só dava a garapa porque a garapa só 

servia pra beber, mas o resto era tudo vendido alfinim, batida  tudo era vendido. 

Pesquisador: E quando a senhora chegou aqui Cazuza já era, já morava aqui? 

D. Adelça: Cazuza, ainda tinha a primeira mulher dele que era a mãe de Eriberto aí 

depois ela morreu e não chegou nem a um ano ele casou com Francisca e nunca 

saiu dali moraram sempre ali, o pai dele se lembra daquela casa antiga, era de seu 

Joel o pai dele e botaram o nome da rua Joel Praxedes. 

Pesquisador: E quando foi que a escola, depois  escola como é que foi a 

educação? 

D. Adelça: A educação era nas casas, tinha gente que ensinava pela prefeitura, eu 

tinha uma escola, Raimunda Elita tinha outra e... era eu Raimunda Elita e Mundica  

padeiro ensinava pela prefeitura, mas era em casa.  

Pesquisador: Como era o ensino? A educação? 

D. Adelça: era assim a gente os meninos daquele tempo é como eu disse os 

meninos daquele tempo não era impossível como os de hoje. A gente botava a 
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mesa, botava as cadeiras, botava uns bancos e ia ensinar  e ali a gente ia ensinar 

três horas todos os dias.  

Pesquisador: Não tinha nenhuma confusão, nem uma briga  na comunidade não? 

D. Adelça: Não! 

Pesquisador: Aí depois da capela já erguida como foi as festas? Como foi a 

primeira festa de Santo Antonio? 

D. Adelça: A primeira festa de Santo Antonio  foi como eu disse foi muito animada, 

saíram nos sítios tirando as coisas pra botaram leilão, muitas pessoas ajudou , foi 

muito bom. 

Pesquisador: Certo. E seu Severino quando o açude secou pela primeira vez, teve 

a construção depois secou, como foi que a comunidade fez, porque a água vinha do 

açude. 

D. Adelça: Do açude a gente bebia água do açude, tudo era do açude. 

Pesquisador: E a vazante também se sustentava com a água do açude como foi 

que a comunidade enfrentou isso? Essa seca quando o açude secou pela primeira 

vez? O que que a comunidade fez? 

S. Severino: Tenho mais lembrança não. 

Pesquisador: Assim seu Zé lobo que sempre mexeu com vazante, né?  ele sempre 

teve vazante. 

D. Adelça: Mas aí eles ficaram parado, né? 

D. Adelça: E a amizade de vocês? 

D. Adelça: A amizade era uma amizade muito boa, uma amizade muito bela mesmo 

da gente com a família de Zé Lobo com as famílias que moravam perto, tinha Chico 

do Brabo, Anô Lopes que morava ali depois de Chico Fidelis, uma amizade sem 

encrenca mesmo  por que toda vida fomos amigos. Você sabe que tem amigo que 

só pensa que só  é amigo se tiver abraçado, se tiver ali toda hora, por que você sabe 

que tem gente que é assim, mas as nossas amizades eram muito boas, quando 

precisava um do outro tava pronto. 
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Pesquisador: Certo. Esse som velho referindo a um carro de som que passava no 

momento. 

D. Adelça: (inaudível) era difícil mesmo num sabe?  Quem ajudou criar a família 

todo dia dava uma garrafa de leite foi a mulher de Anô,  agora quando a gente 

morava no sitio ali no Brabo era mais fácil por que Severino tratava (inaudível)  

Pesquisador: E na construção da igreja o senhor lembra algumas pessoas que 

trabalhavam os serventes, alguma coisa que aconteceu, uma briga que aconteceu 

na construção entre as pessoas. 

S. Severino:  Não aconteceu nada não; que eu mim lembre eu to esquecido de tudo 

que passou na minha vida, mas não mim lembre de ter havido desavença nem uma 

não. 

Pesquisador: Mas o senhor lembra quem eram as pessoas que trabalhavam os 

serventes? 

S. Severino: (inaudível) Eu conversando por aqui (inaudível) mas eu não tenho 

lembrança quase de ninguém a lembrança que eu tenho é essa quem mim ajudou a 

botar essas duas linhas lá na capela, mas quem ajudou, eu conversando por aqui 

mais alguém tem quem diga eu trabalhei, mas não mim lembro não.  

Pesquisador: E durou quanto tempo a construção? 

S. Severino: Não mim lembro 

Pesquisador: Mas durou muito tempo? 

D. Adelça: Não.  

Pesquisador: Foi rápido? 

D. Adelça: Foi rápido a construção 

Pesquisador: Mas era só homem que trabalhou na construção 

D. Adelça: de pedreiro era só um. 

Pesquisador: Pedreiro e servente aí mulher ficavam fazendo outra coisa saiam 

pedindo. 
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D. Adelça: Ficava assim ajudando assim pra adquirir pra sair nos sítios pra adquirir 

as coisas foi muito bem assim sucedido, porque elas saiam com o carro e o carro 

voltava cheio de feijão, milho, davam tudo, o primeiro que davam era (inaudível). 

Pesquisador: Mas na primeira festa a senhora já participou da organização? 

D. Adelça: Não. Já já na primeira já participei. 

Pesquisador: Aí como era a organização? 

D. Adelça: A organização era assim nós ia se preparando pra aquele dia da festa, 

não era, já ia fazendo todo relatório né? da secretaria, do tesoureiro, da presidente 

pra no dia ta tudo pronto. Logo comadre Alzenita era uma mulher muito bem 

organizada não agravando as outras não é? e exigente também. 

Pesquisador: E exigente também. E a senhora  se educou, se alfabetizou aqui já no 

Riacho do meio ou não? Ou a senhora já veio alfabetizada? 

D. Adelça: Heim? 

Pesquisador: – A senhora se alfabetizou, aprendeu a ler e a escrever aqui no 

Riacho do Meio, ou a senhora já veio ... onde foi que a senhora se alfabetizou, 

aprendeu a ler e a escrever? 

D. Adelça: Sim alfabetização foi desde criança eu comecei em escola particular, aí 

eu vi morar, meus pais moravam no Brabo, e eu vim morar em Chico do Brabo ali a 

gente estudava, aí a gente estudou primeiro na escola particular  de Terezinha de 

Bernardo ali na ponta do açude, aí depois nós fomos estudar nesse tempo não tinha 

nem o Tarcisio Maia, como era a escola lá de baixo. 

Pesquisador: O Joaquim Correia? 

D. Adelça: Hum o Joaquim Correia eu terminei meu primário lá. 

Pesquisador: Como era os alunos ? a senhora lembra quem eram seus colegas de 

turma, a professora? 

D. Adelça: Professora eu lembro que era Maria do Carmo de doutor Pedro, tinha 

dona Nair  tinha uma Teresinha Gondim e Teresinha de Manoel Reginaldo mim 

lembro dessas. 
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Pesquisador: Seu Severino foi alfabetizado ? aprendeu a ler e a escrever? 

S. Severino: Não. Nunca  estudei em escola. 

Pesquisador: Não só em casa mesmo, só no trabalho. O senhor começou a 

trabalhar com quantos anos?  

Sr. Severino: Eu não mim lembro não. 

Pesquisador: Mas começou muito novo né? 

D. Adelça: Na roça a irmã dele dizia que ele começou muito novo por que eles 

perderam o pai acho que ele tinha doze anos aí  tinha os irmãos mais velhos que 

enfrentava a roça (inaudível). 

Pesquisador: Aí quando o senhor perdeu o pai do senhor o que aconteceu?  foi 

difícil pra mãe do senhor sustentar a família?  

S. Severino: Foi. Naquele tempo pobre sofria muito. 

Pesquisador: Por que? 

S. Severino:  por que não tinha do que viver, só vivia com o pãozinho que ganhasse 

com o suor do rosto pra ganhar um dinheirinho dois mil reis naquele tempo era mil 

reis, andava não sei quantas vezes( Inaudível ) pobre só comia com o que ganhasse 

com o suor do rosto ( inaudível ) as vezes tinha deles que pegava um patrão bom 

que ajudava, pagava bem mas era dificil só se trabalhava, só se ganhava com o 

suor do rosto. 

Pesquisador: Aí quando o pai do senhor morreu o que aconteceu na visa do 

senhor? 

S. Severino: Mim lembro mais não que eu era um menino muito Nov, isso foi em 

que ano meu Deus? Lembro que foi no ano, na década de 40 ( inaudível ) sei que 

com a continuação do tempo, que nós somos de São Bento, com a continuação do 

tempo viemos findar aqui.  

Pesquisador: Hum! Quando vocês chegaram vocês já gostaram do Riacho do 

Meio? 
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S. Severino: O que? 

Pesquisador: Vocês já gostaram quando chegaram pela primeira vez vocês já 

gostaram daqui? 

S. Severino: (inaudível). 

Pesquisador:  Quando o senhor chegou a primeira vês no Riacho de Meio, o senhor 

já gostou daqui do lugar? 

S. Severino: Já.Eu cheguei aqui, eu vim pra aqui mais um irmão casado, os pais do 

marido dela moravam aqui do outro lado aí da escola, um ranchinho de casa velha 

que tinha aí e eles moravam aí, e nós morando em Serra Negra, eu sei que viemos 

pra aqui, ele era rapazinho novo nesse tempo, vim mais ele e a minha irmã ( 

inaudível ) aí eles ficaram também moraram  num canto, noutro, num canto noutro, 

moraram até no ( inaudível ) pertinho ( inaudível ) quando ele morreu já morava aqui; 

aqui ou era no sitio? ( perguntando a dona Delsa ) 

D. Adelça: Quem morreu? 

S. Severino: O finado Eufrásio morreu 

D. Adelça: Ele morava no sitio 

Pesquisador: O finado Eufrasio era o pai do senhor? 

D. Adelça: – Não era cunhado 

Pesquisador: Seu cunhado 

D. Adelça: O pai de Bosco 

Pesquisador: Eu sei. E a senhora  D. Delsa quando chegou aqui já gostou? 

D. Adelça: Eu nasci e mim criei bem dizer aqui, eu mesmo nasci aqui no Riacho do 

meio,  eu não mim lembro por que assim eu era pequena, aí nos fomos morar no 

Brabo, por que a família de meu pai tinha 

 propriedade lá. Aí quando foi numa seca, parece que foi em 42, foi muito grande a 

seca e não tinha recurso e nos viemos morar meu pai tinha um irmão que morava 

em Macaiba num sitio perto de  ( inaudível ) aí nos fomos morar lá. Aí nós moramos 
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dois anos lá. Aí o dono do Brabo era irmão de meu pai, aí ele morreu, e a herança 

era pro irmão aí ele ganhou a herança dele, aí nos voltamos e ficamos morando no 

que era nosso. 

Pesquisador: Certo. E o Riacho do Meio de ontem e o Riacho do Meio de hoje o 

que a senhora cha? 

D. Adelça: A tem muita diferença o riacho do Meio de ontem, do passado contava 

as casas que tinha a gente vinha pra feira passava  é como eu disse só tinha uma 

casinha de taipa lá em cima, construíram essa só tinha a de Anô e a de Chico do 

Brabo e umas casinhas bem pouquinhas por ali. Muita diferença de ontem pra hoje.  

S. Severino: Mas também não tinha rua na nós chegamos aqui era dez casinhas se 

muito tivesse . 

D. Adelça: Quando nos conseguimos quando Severino construiu essa casa, tava na 

construção da escola tinha só as paredes. 

Pesquisador: A construção da escola já não foi a comunidade foi os trabalhadores. 

D. Adelça: Os trabalhadores do Governo. 

 pesq. – Foi o Governo. E a vida o que a senhora tem a falar da vida da senhora de 

vocês? 

D. Adelça: A minha vida? 

Pesquisador: Sim... 

D. Adelça: A minha vida graças eu dou muito graças a Deus pela minha vida, não é 

porque se passou necessidade, se teve tempo de sofrimento, que a gente sabe que 

a gente tem tempo de sofrimento e de alegria, mas graças a Deus tudo é superado 

na vida, e eu sou muito  feliz na minha vida. Já passou o que passou de 

necessidade, mas em hoje em dia o custo de vida a gente não se mal diz de nada 

por que eu sou aposentada, ele é aposentado, tem um filho que ajuda, e ajuda muito 

o Padre, e a gente vive bem, louvando a Deus e eu sempre rezando e agradecendo 

pela vida que depois da gente mais velho. 
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Pesquisador: E o senhor seu Severino o que acha da vida do senhor, o que já 

passou o que passa? 

S. Severino: O que eu já passei na minha vida não tenho nem tem nem o que 

conversr né?  o que já passei na minha vida foi quando fui criança fui criado com pai 

e mãe sem nunca possuírem  nada. Passemos a seca 32 passemos em Caico 

fazendo um açude que tem lá por nome de ( inaudível ) você já ouviu falar? 

Pesquisador: Já! 

S. Severino: 32 nós passemos lá  de lá nós fomos pra São Bento, depois outra seca 

não mim lembro em que ano foi aquilo mas foi logo com pouco tempo aí nos fomos 

pra Serra Negra não havia serviço de rodagem nesse tempo aí nos fomos pra Serra 

Negra, saímos sem destino sem garantia de nada só pra ver se achava alguma 

fazenda, sei que fiquemos lá de Serra Negra pra lá perto de Patos  passemos bem 

três meses e lá  voltemos pra Serra Negra e de Serra Negra viemos pra cá. Papai já 

morreu em Serra Negra ( inaudível ) lá no pé de serra.  mamãe enterrou-se aqui 

adoeceu lá em São Bento mas eu fui buscar morava no Brabo aí do Brabo se 

enterrou aqui em São Miguel. 

Pesquisador: Então a vida foi sofrimento mas o senhor gosta assim tudo que o 

senhor passou valeu a pena pra chegar até hoje 

S. Severino: Confirma com a cabeça. 

Pesquisador: Pra ter a família que tem os filhos que tem, a mulher que tem , valeu a 

pena? 

S. Severino: Valeu! 

D. Adelça: Aí o que eu agradeço também muito a Deus, é pelos filhos maravilhosos 

que eu tenho, pelas filhas ele é assim elas lutam e assim nos nunca ninguém achou 

dificuldade de lutar com ele todo dia vem uma duas é pouca gente e aí também 

graças a Deus tudo ajuda eu ainda estou andando mim movimentando, mas também 

só saio se for mais uma delas, e ele é muito bem cuidado, se eu não posso mais 

cuidar porque já to assim de idade né? pra levantar ele mas elas pegam graças a 

Deus. 
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Pesquisador: Então é isso dona Delsa muito abrigado a vocês, por terem 

participado dessa minha pesquisa vai ser. ((Gravação interrompida)) 
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APÊNDICE O – Transcrição da entrevista com Ciça Maria da Conceição 

ENTREVISTA COM DONA CIÇA 

(A entrevista realizada no dia 16/04/2016, na sala da casa da entrevistada, no bairro 

Riacho do Meio) 

 

LEGENDA 

D. Ciça: Dona Ciça Maria da Conceição 

Pesquisador: Sueilton Junior Braz de Lima 

 

D. Ciça: Com poucos dias que cheguei no Riacho do Meio, eu arranjei trabalho. 

Lavava roupa, trabalhava nas casas, vendia verdura, trabalhava em roçado. Eu fui 

uma criatura que veio para o mundo só sofrer, nunca tive gosto na vida. Perdi pai e 

mãe com idade de quatro anos, aí fiquei por mãos dos outros, né? Num posso 

contar nada de bondade da minha vida. E conto sim, que trabalhava, hoje em dia 

não posso trabalhar, me preocupo muito, tem horas que dá vontade de desabar no 

mundo para ninguém nunca mais me achar.  

 

D. Ciça: Os trabalhos? Os trabalhos só tinha quem plantava vazante, quem plantava 

roçado, aqui dentro mesmo nessa “bola”. Plantava rama de batata, feijão, coentro, 

cebola, essas coisas assim. Trabalhei mais de dois anos ou três mais Geralda. Saía 

de casa de doze horas, chegava de cinco horas da tarde. Se eu contar, o povo diz: é 

mentira. Mas, tem testemunha. O que foi que eu ganhei? Doença em cima de mim. 

E pra quem eu trabalhei, meu filho. Aqui em Pau dos Ferros só não trabalhei na 

casa do padre, só não trabalhei na casa do padre. Hoje em dia estou aqui desse 

jeito, nenhum nem pergunta nem se eu sou viva, viu? A minha revolta é essa, 

porque pobre tem valor só enquanto está alí dentro, fazendo, e quando sai ainda 

leve nome de preguiçosa, de ladrona, de irresponsável. Eu digo porque eu já topei 

esses abacaxis. Aí fui me injuriando com aquilo, aí eu disse: Que saber de uma 

coisa? Vou procurar meu meio de vida, porque nas cozinhas dos outros não dá. 

Essas moagens dos Estevam. Ah, meu filho, aí quem me dera que os anjos do céu 

me acompanhasse o tanto que trabalhava pra esse povo. Eu era da casa desse 

povo, servindo de escrava para tudo. Lavando, engomando, cozinhando... Cansei de 

está em casa, quando chegava Valdeci... Ciça, mãe mandou te chamar. Botava eu 

pra cozinhar pra quinze trabalhador. Meu filho, eu sofri, meu filho. Já sofri na minha 

vida. Na moagem dos Estevam que cozinhava era eu. Eles passavam a semana 

todinha, sábado à noite eu vinha quebrando as venta nas estradas. Passava o 

domingo em casa e domingo de tarde, mesmo, arribava. Se eu contar, o povo diz: É 

mentira. Mas, ainda tem deles que tá vivo por testemunha. 
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D. Baía: Sei não. Parece que nesse tempo eu nem conhecia, parece que fomos se 

conhecer na escola, mas, mas tinha aquele terreno ali de Chico do Brabo e tinha 

Anor que sempre  aquele terreno era do velho Manoel Florêncio, já tinha também, aí 

ia ter finado Augusto, não sei mais não. 

Pesquisador 2: Então tinha Joel Praxedes, Onor Lopes, Chico do Brabo, finado 

Augusto, e quem mais? 

Pesquisador 2: Mamãe e o que era que tinha já no Riacho do Meio nessa época 

quando a senhora era pequena, a senhora disse que ia fazer compra na casa de 

Joel Praxedes não era? 

D. Baía: Era mas era fruta que mamãe mandava comprar. 

Pesquisador 2: como era isso onde era esse comércio de Joel Praxedes? 

D. Baía: Era na casa Grande na casa da ponta da parede. 

Pesquisador 2: Explique aí direitinho onde era essa casa tudo 

D. Baía: Do jeito que vai a parede do açude termina aqui aí não tem a estrada que 

vem do Riacho do Meio que passa pra rua.  

Pesquisador 2: Sei... 

D. Baía: Aí a primeira casa era essa deles, aí lá devido as vazantes que eles tinham 

no açude, tinha muita banana sempre vendiam banana essas frutas caseiras 

mesmo, goiaba, manga e nós comprava muita banana lá mamãe mandava. 

Pesquisador 2: onde era que a senhora estudava? Tinha escola no Riacho do 

Meio? 

D. Baía: Não sei não Giltinho! 

Pesquisador 2: A senhora mim disse que uma vez que estudava na ponta de lá do 

açude, numa. 

D. Baía: Era quando eu comecei a estudar foi lá. 

Pesquisador 2: E quem era a professora?   
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Pesquisador: Mas a senhora já foi casada? 

D. Ciça: Não, nunca casei não. Eu não vou mentir, que nosso senhor sabe, nunca 

casei, não. Pra criar os filhos, redobrou o sofrimento, que precisa trabalhar mais pra 

dá de comer, n’era? Pra onde eu ia, carregava o finado Francisco, pequenininho, 

mas criei ele no cois da minha saia, o povo dizia: Mulher, num faça isso não, deixe 

esse menino... Eu dizia: nem... filho não precisa de estar solto não, pra onde eu for é 

com ele de um lado. Olhe meu filho, saia daqui, em 70, saia daqui do Riacho do 

meio, esse açude secou, secou que rachou... com as trouxas de roupa, meu filho. 

Lavar lá naquele rio, por trás do açude. Saia de casa só deixava água no pote, 

porque eu botava antes de sair. Isso não tinha uma colher de café para tomar, não 

tinha meio fumo para fumar, não tinha nada. Tirei o grude dessa mundiça todinha, 

nunca me deram nada, nunca me deram valor, nunca me deram valor. Por isso que 

digo: Tô muito conformada em viver debaixo de minhas telhinhas, Deus me deu o 

pão de cada dia. O que que eu quero mais? Só quero mesmo a saúde e a saúde 

anda longe. 

 

D. Ciça: Quando a gente lava roupa, o que que a gente conversava? Só se 

lamentando da situação da gente, o sofrimento de lavar roupa e a gente não saia do 

canto. Naquele tempo meu filho, não tinha real, era muito difícil pegar num cruzado. 

Meu filho pediu muitas vezes, mãe me dê um cruzado pra eu comprar um bolachão, 

eu dizia: Tem não, meu filho. O povo não podia ajudar uma aos outros, porque sem 

poder, sem ter com o quê,  era tudo de uma altura, tudo da mesma altura, não tinha 

para aonde você correr. Aqui no Riacho do Meio não tinha essa história de gente ter 

nome de rico não, aqui na nossa rua era tudo pobrezinho, tudo pobre e hoje em dia 

eu fico assim olhando... Não lembram-se do que sofreu, não lembram do que 

passou. “Apois” todo dia eu me lembro do que eu sofri, do que eu passei, todo dia, 

todo dia. Armo a rede alí, me deito ao meio dia, chega me dá um “farnozinho” de eu 

botar tanta coisa na minha cabeça. 

 

D. Ciça: Quando o açude secou que rachou, a gente ia pegar água lá no alto do 

açude, no chafariz que tinha, trazia a água na cabeça. Quando sobrava um trocado 

das roupas, comprava uma besteiras, também não era como hoje,  e nisso vai, meu 

filho, fui criada assim. Quantas e quantas vezes comia muito farinha seca com 

rapadura, porque não tinha de onde tirar. E isso era trabalhando todo dia, todo 

mundo sabe disso. Saia de casa de manhã e ia chegar de tarde. Trabalhando, eê 

eê... Hoje em dia eu vejo gente que era da minha altura, passou o que eu passei, 

pagando aluguel de casa, como eu paguei, porque teve uma época que eu pagava 

aluguel de casa, morava até nessa casa, que hoje é de Chico Pulucena, essa casa 

era do finado Cazuza, aí o finado Cazuza vendeu pra Chico Pulucena e disse a ele: 
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Olhe, você num mecha com ela não, deixe ela arrumar uma sombra, aí ela 

desocupa a casa. No outro dia Chico Pulucena chegou jurando de jogar meus cacos 

no meio da rua. O que eu conto de bondade da minha vida é isso. E eu tive que 

desocupar. A felicidade é que tinha um velho aqui, que Chamava Henrique, me deu 

muito a mão, me ajudou muito, aí foi ele disse: Não se aperrei não Ciça, traga seus 

trocinnhos e coloque tudo aqui, traga a sua rede a de seu filho... Foi quem me deu 

essa sombra e o finado Alaídes também me deu muito ajuda. 

D. Ciça: Do que eu passei eu me lembro, me lembro de tudo. Passei fome, passei 

precisão, doença... Tudo disso eu me lembro. Hoje só falam em forró, cadê que vão 

rezar para o nosso Senhor abençoar pra esse açude tomar água, pra gente deixar 

de comprar. Naquele tempo tinha religião, o povo tinha fé em Deus, o povo tinha fé 

em Deus, num vivia ninguém de forró, nem ninguém de maconha não, viu? Hoje é 

desmantelo para cem anos e as mulheres, as mulheres de vergonha, não, essas 

mulheres sem futuro, sem vergonha e vagabunda tudo com o talo cheio de cachaça. 

Eu tenho ódio à cachaça, onde tem cachaça, Ave Maria! De primeiro aqui tinha 

religião, meu filho, você num alcançou não, mas sua mãe alcançou, essa velhinha 

aí, dona Francisca, todos os sábados à noite, tinha uma bancada e todo os sábados 

tinha terço na casa dela, todos os sábados tinha religião aqui dentro do Riacho do 

Meio, hoje em dia acabou-se tudo, meu filho, acabou-se tudo , quem é que vê 

alguém dizendo que vai pro terço na casa de fulano? Má agora vá. Ficam tudo nas 

calçadas rinchando, se preparando para ir pra forró, num tem medo de um castigo, 

mais do que já existe. Hoje em dia ta tudo diferente, até a religião, até a religião está 

diferente, viu, meu filho? A missa eu vou, porque Letícia vem me buscar e vem me 

deixar, ela e Zefinha de Chico Fidelix, alí na igrejinha de Santo Antonio, já ajeitaram 

ela, eu não sei que jeito está ela, mas eu sei que todos os meses eu dou dez reais 

para Santo Antônio, dez reais. Esses meses eu disse a mulher: Mulher, esse mês eu 

mandei fazer esse serviço aqui em casa aí o dinheiro, não deu pra deixar, mas esse 

mês que nós estamos eu vou lhe dar as duas parcelas. Eu, se eu pudesse, todo 

domingo eu ia pra missa, todo domingo, mas eu não posso.  
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APÊNDICE P – Transcrição da entrevista com Maria do Socorro Rêgo 

 

ENTREVISTA COM DONA BAÍA 

(A entrevista realizada no dia 23/05/2016, na varanda da casa da entrevistada, no 

sítio Alagoinha) 

 

LEGENDA 

D. Baía: Dona Ciça Maria da Conceição 

Pesquisador 1: Sueilton Junior Braz de Lima 

Pesquisador 2: Gilton Sampaio de Souza 

 

D. Baía: Já tá tão de noite pra a gente fazer isso agora. 

Pesquisador 1: Então... como é o nome da senhora mesmo? Completo. 

D. Baía: – Maria do Socorro  Rego. 

Pesquisador 1: Oitenta e... idade? 

Pesquisador 2: Qual é sua idade?  

D. Baía: Não sei se oitenta e um ou se é oitenta. 

Pesquisador 2: 79 vai fazer agora. 

D. Baía: Só?  

Pesquisador 2: Só! 

D. Baía: tem certeza? 

Pesquisador 2: tenho. Qual o ano que a senhora nasceu? 

D. Baía: 37. 

Pesquisador 2: Pois é nós estamos em 2016. 

D. Baía: Em maio de 37, 25 de maio. 
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Pesquisador 1: Certo. Aí como foi que vocês chegaram aqui primeiro no Riacho do 

Meio?  

D. Baía: Primeiro nós tínhamos muito movimento pra cá por que meu pai mais minha 

mãe moravam ali no lugar que vai pra o caminho do Encanto, é a ultima casa do 

riacho do Meio, é uma casa meio grande chamado o velho Glicério que era meu pai 

aí eles tinham um terreno também que tinham comprado, tinha a casa e tinha um 

terreno em busca de Lagoa de Pedra pra acolá, aí papai queria desleitar vaca e 

tinha uma manga que tinha comprado na Lagoa de Pedra a Zé Guedes parece que 

Zé Guedes nesse tempo que vendia ou Zé Florêncio aí a gente todo dia ia buscar 

essas vacas botava no curral, desleitava, e quando de manhã  levava pra Lagoa de 

Pedras de novo aí muitos anos foi assim.  

Pesquisador 2: Se seu pai morava no Riacho do Meio e sua mãe? Sua avó 

Chaguinha e seu tio avô Joel Praxedes  que eram irmãos moravam no Riacho do 

Meio não é isso? 

D. Baía: Era. 

Pesquisador 2: Aonde eles moravam?  

D. Baía: Na ponta da parede pro lado de cá. 

Pesquisador 2: Explique aí bem direitinho. 

D. Baía: Até um dia desses tinha a casa velha. Depois da parede que vem assim, 

pro lado assim fica quase na ponta da parede tinha essa casa no açude. Mim parece 

que era do pai de Eriberto Cazuza.  

Pesquisador 2: Cazuza era filho de Joel? 

D. Baía: Era.  

Pesquisador 2: Quantos filhos dona Chaguinha teve, a senhora sabe ou não?  

D. Baía: Sei não. 

Pesquisador 2: Seu pai tinha quantos ele era. 
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D. Baía: Eu sei assim os nomes tinha um que era mais velho que papai Chico Olívio, 

tinha um Aparício que morava fora eu nunca nem conheci, era um cara era mais 

letrado foi-se embora e se empregou não sei aonde, era também filho da velha,  

Aparicio tinha um Nildo eu to confundindo parece que esse Nildo já era de madrinha 

Sergina sei não. Tinha Nildo tinha Maria Sergina que era a filha mulher e só não sei 

mais não. Evaldo eu disse? 

Pesquisador 2: Não! 

D. Baia – Evaldo que diziam até que ele era corno que a mulher namorava.  

Pesquisador 2: E nessa época tinha corno? 

D. Baía: O povo dizia que a finada Naninha namorava eu sei até com quem era que 

o povo dizia era com sargento Demóstenes, esse Sargento velho só vivia lá. 

Padrinho Evaldo que era o dono da casa, ele tinha uma casa de negócio no do 

comercio de Pau dos ferros, e além disso ele levava uma máquina e costurava fazia 

roupa de mulher, ele não parava era trabalhando direto e aí quando era de 

tardezinha pegava as costuras, parece que nesse tempo o movimento do povo 

comprar não era muito não que dava pra ele costurar lá. 

Pesquisador 2: Ele morava no Riacho do Meio mesmo? 

D. Baía: Não! 

Pesquisador 2: Quando Joel Praxedes morava no Riacho do Meio quem a senhora 

lembra que  morava já no Riacho do Meio também? 

Pesquisador 1: As famílias já quais eram as famílias que já moravam.  

D. Baía: É difícil saber, eu não mim lembro quase de ninguém mais.  

Pesquisador 2: vamos daqui pra lá pra ver se a senhora lembra o pessoal de Chico 

do Brabo já morava? Dona Delsina e seu Chico do Brabo eles já moravam aonde? 

D. Baía: Delsina é irmã de Chico do Brabo não é filha não. 

Pesquisador 2: Eles morava aonde? 
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D. Baía: Era uma Cícera Florêncio. 

Pesquisador 2: Diga aí como funcionava essa escola.  

D. Baía: escola isolada. 

Pesquisador 2: -Diga aí bem direitinho como funcionava essa escola. 

D. Baía: do jeito que era a minha antigamente, era a mesa com a professora, tinha 

muita carteira parece que não era carteira que era cadeira, sei que era cheio de 

aluno lá alfabetizava os alunos ali depois era que ia pro grupo. 

Pesquisador 2: Onde era o grupo? 

D. Baía: Quando começou, tinha não só tinha essa escola lá num sabe?  o povo 

chamava escola muito boa, num sabe?  aí depois chegou o Patronato, chegou o 

Tarcísio maia, aí selecionava os alunos uns iam pra um canto, outros iam pra outro 

eu não mim lembro Giltinho onde foi que eu estudei o primeiro ano, isso é que é uma 

cabeça de bosta mesmo a minha. 

Pesquisador 2: Foi em Cícera mesmo. 

D. Baía: Foi? 

Pesquisador 2: Foi a senhora mim disse uma vez que foi em Cícera mesmo. 

D. Baía: Ai foi! 

Pesquisador 2: A senhora se alfabetizou lá. A senhora ia com tia Nenzinha e Ildo o 

mais velho estudar lá? 

D. Baía: Devia ser não mim lembro mais não, mas eu devia ir mais um irmão devia 

ser Nenzinha que era mais velha. 

Pesquisador 2: Chaguinha e Joel praxedes eram muito amigos?  

D. Baía: Chaguinha era o nome da minha avó, Joel era irmão da minha avó sei não 

Gilltinho, mas acho que não eram inimigos não mas... Joel morava na ponta de cá 

da parede do açude, e Chaguinha na ponta de lá na casa dela ( inaudível ) eu fui 

muito pra vazante de madrinha, da minha avó Chaguinha que era pegava a parede 

do açude num sabe? a dela não era a primeira encostada na parededo açude não,  
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a dela era mais em baixo, a gente ia tinha caju ainda mim lembro chega era 

vermelhinho de caju. 

Pesquisador 1: A senhora fazia o que lá na vazante. 

D. Baía: Lá apanhar caju e não sei mais não, não sei o que era não, a velha fazia 

umas coisas lá não sei o que era não, sei bem que tinha caju apanhava muito caju e 

trazia. 

Pesquisador 2: Ela plantava feijão rama de batata essas coisas? 

D. Baía: Não.  

Pesquisador 2: Era mais fruta. 

D. Baía: – Era só fruta.  

Pesquisador 2: Essa vazante é por trás da parede no caso? 

D. Baía: É... 

Pesquisador 2: Antes eu lembro de uns cajueiros ali não sei se ainda tem 

Pesquisador 1: Não tem mais não mas eu lembro também.  

Pesquisador 2: Tinha muito cajueiro ali aí vocês iam apanhar caju. 

D. Baía: Era. Mais era eu que ia apanhar que eu gostava de levar quando ela queria 

muito caju ela ia mim ajudar dava um caju (inaudível) mas tinha outras frutas 

também tinha parece que uma goiabeira. 

Pesquisador 1: Como era que o pessoal trabalhava no bairro? Em que mais o 

pessoal se ocupava?  

D. Baía: Não mim lembro não. 

Pesquisador 2: Era só roçado. 

Pesquisador 1: Engenho, roça. 

Pesquisador 2: Vazante. 

Pesquisador 1: Tinha um engenho, roça, vazante? 
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D. Baía: Lá tinha um engenho já pro lado de cá tinha um engenho de fazer rapadura, 

como é? Engenho de cana né? 

Pesquisador 1: De cana. 

D. Baía: Nesse tempo era tangendo os bois assim, os bois rodando e carregando 

como é aquilo? O motor o engenho. 

Pesquisador 2: É o engenho. 

D. Baía: É o engenho puxado a boi. 

Pesquisador 2: tem o nome eu esqueci agora. 

D. Baía: Como muito tempo foi que veio a história de motor eu acho que eu nem 

trabalhava mais lá nesse tempo mas eu sabia. 

Pesquisador 1: A senhora trabalhou no engenho no caso? 

D. Baía: Não. Não sei não eu acho que eu servia lá pra alguma coisa não sei o que 

era não.   

Pesquisador 1: como era a moagem lá quem eram as pessoas, como era? 

D. Baía: Não, não mim lembro não. Eu sei que tinha uma cozinha assim que botava 

a cana, como era meu Deus, a garapa pra da o ponto tinha uns tachões desse 

tamanho, aí eles davam o ponto de  mel outros tinha umas coisas de fazer rapadura, 

aquelas coisas que bota que enche os buraquinhos. 

Pesquisador 1: A forma. 

Pesquisador 2: E era quantos bois mamãe?  

D. Baía: É quatro boi dois na ponta do ( inaudível ) e dois na outra quando tange sai 

todos dois, um rodando na frente e os outros dois rodando atrás, hoje em dia 

ninguém ver mais isso desse jeito não. 

Pesquisador 1: Aí os homens e as mulheres trabalhavam juntos? Tudo junto? Ou 

cada um tinha as mulheres faziam isso e os homens faziam aquilo ou como era? 
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D. Baía: Lembro que tinha muito trabalho no engenho. As mulheres tinha uma 

história de puxar alfinim. Eu era menina velha, ia pra lá de enxerida, não ganhava 

nada, puxava alfenim porque eu comia. E parece que eles rodavam muito esse 

engenho. O engenho era a boi, aí quando era um certo tempo que já tinha muita 

garapa eles suspendiam, aí iam ferver a garapa. Tinha dia que iam fazer rapadura.  

Pesquisador 1: De quem era o engenho? 

D. Baía: Não sei não, pra mim era do velho Adelino, mas não sei se nesse tempo 

ainda era não. 

Pesquisador 2: Adelino morava no Riacho do Meio 

D. Baía: Morava. 

Pesquisador 2: – Aonde? 

D. Baía: Tinha um Ananias também que eu não sei se era irmão de Adelino, 

Ananias. 

Pesquisador 1: Aí as pessoas trabalhavam lá era pago com dinheiro, ou como era? 

D. Baía: Era pago com dinheiro eu acho que era. 

Pesquisador 1: A senhora recebia alguma coisa? 

D. Baía: Não. Eu era uma menina velha ia pra lá de enxerida só olhar os outros 

trabalhar. Por que minha avó morava perto eu ia muito lá minha mãe não queria que 

a gente fosse dizia que tinha medo da gente se socar no canto. 

Pesquisador 2: Quem era o marido da sua avó Chaguinha? 

D. Baía: Não alcancei, não. 

Pesquisador 2: E os filhos dela moravam no Riacho do Meio? 

D. Baía: Nem um morava meu pai. 

Pesquisador 2: Sim só seu pai. 

D. Baía: Aonde meu Deus! 
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Pesquisador 2: A senhora já disse aqui em cima perto da Lagoa da Pedra 

D. Baía: Era nessa casa mesmo. 

Pesquisador 2: aí depois eles voltaram pra morar ali na ponta da parede do açude 

quando vovó voltou quando vovô já estava velho nera? Ou não? 

D. Baía: Foi... 

Pesquisador 2: Ao lado de onde hoje mora tia Dedé .mamãe e... como era ( nesse 

momento dona Baia é atacada por uma mutuca e reclama ) Escute é... o açude 25 

de março alem de frutas ali atrás  dava mais o que?  Quem era que plantava. 

D. Baía: cana lá mais assim pra frente tinha plantio de cana por que a gente rodeava 

assim pela estrada aí passava pela vazante, pela beira da cerca aí pra cá pro lado 

da parede era a vazante de cana tinha muita cana. 

Pesquisador 1: Que era a cana que era usada pro engenho.  

D. Baía: era cana que depois vendiam pra passar no engenho  

Pesquisador 1: Aí o que se plantava mais aqui no Riacho de meio? 

Pesquisador 2: E dentro do açude ali ao lado do açude. 

D. Baía: Sei não. 

Pesquisador 2: Tinha muita vazante? 

D. Baía: Eu nunca fui lá não. Morreu uma pessoa uma vez pelejo pra mim lembrar 

quem foi já acharam morto e eu parece que foi na varanda ainda vou perguntar a 

outra pessoa.  

Pesquisador 1: Mas aí plantavam  era o que tinha algodão? Plantava mais o que?  

cana, caju o que mais? 

D. Baía: Era vazante assim de frutas mesmo goiaba, cana também plantava 

Pesquisador 1: Algodão tinha? 

D. Baía: Não. Algodão não da em terreno molhado assim não. 
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Pesquisador 1: Pro centro, pra treze de maio. 

Pesquisador 2: Zé Bessa? 

D. Baía: Não. Não é nada disso que vem que vai, que entra pra acolá, pro sitio como 

é o nome meu Deus? 

Pesquisador 1: Carvão?  

Pesquisador 2: Cachoeirinha, carvão. 

D. Baía: É Carvão. 

Pesquisador 2: Mamãe e pra vocês rezarem pra Igreja onde era a Igreja de vocês, 

onde era que vocês rezavam? 

D. Baía: No Riacho do Meio. 

Pesquisador 2: Não. No Riacho do Meio foi feita já na década de oitenta  

D. Baía: Não menino, no Riacho do Meio não, era na Matriz e no patronato as vezes 

tinha coisa ali tinha uma época que tinha novena. 

Pesquisador 2: Aí vocês iam como pras novenas, pra missa? 

D. Baía: Pras missas? 

Pesquisador 2: Sim. Pras novenas lá na matriz? Iam a pé? 

D. Baía: Acho que era não mim lembro mais não. Era, rapaz. 

Pesquisador 2: Eu ouvi dizer que vocês as moças aproveitavam a missa pra 

namorar, a senhora mesmo conheceu papai na missa é verdade? 

D. Baía: Não. Conheci seu pai numa praça. 

Pesquisador 2: Como foi?  

D. Baía: Ai meu deus! Eu tinha muita amizade com as filhas de Manoel dos Santos, 

aí elas eram muito amigas de Gonçalo, aí na derradeira noite de novena do Encanto 

eu fui mais o povo lá de onde eu tava, sei não parece que era o povo lá de Gonçalo 

sei lá não mim lembro muito bem não, sei que lá eu arranjei um namoro com 
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Pesquisador 2: Era onde que o povo plantava algodão ali era em Juvêncio? 

D. Baía: Não. Não sei não perto de quem não, mas eu não mim lembro de algodão 

plantado lá não, só mim lembro de cana, cajueiro, nem goiaba eu não mim lembro 

era muito cajueiro. 

Pesquisador 2: E nas vazantes plantava o que? 

D. Baía: Que vazantes? 

Pesquisador 2: Do açude já dentro do açude 25 de março a senhora disse que seu 

pai tinha uma vazante que só usava quando estava secando, mas o que se plantava 

dentro dessas vazantes? 

D. Baía: Só plantava rama de batata. 

Pesquisador 2: Sim só isso? Ninguém plantava verdura não?   

D. Baía: As vezes papai fazia uma horta perto do riacho que passava um riacho por 

trás, o riacho da Alagoinha  

Pesquisador 2: Sei... 

D. Baía: Aí ele plantava mas papai nunca foi de vender essas coisas não, plantava 

pra tirar verdura. 

Pesquisador 2: Outras pessoas plantavam? 

D. Baía: – Plantava. 

Pesquisador 2: Quem eram lembra? 

D. Baía: Milton Reinaldo.  

Pesquisador 2: Mais quem lembra que tinha vazante lá no açude da 25 

D. Baía: Você já quer coisa de mais, já mim lembro de Milton Reinaldo por que era 

encostado. Milton Reinaldo... quem era o outro de primeiro eu mim lembrava mas 

agora não to mim lembro mais não, tinha um Nilton que era irmão de Milton que 

morreu muito novo que também trabalhava lá.  
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Pesquisador 2: Mamãe como era que as pessoas se casavam? É verdade que na 

época de seu pai e sua mãe não havia namoro era combinado os casamentos? Ou 

era mentira essa história?  

D. Baía: sabe que eu não dou noticia, eu acho que não era combinado não, sei que 

papai mais mamãe fazia muito tempo que papai rodeava lá a casa de mamãe 

(inaudível). 

Pesquisador 2: Como era o nome de sua avó?  

D. Baía: Rosa. 

Pesquisador 2: Rosa o que?  

D. Baía: Tem o nome dela por aí Rosa Rosalina sei lá. 

Pesquisador 2: Rosalina Fausta de Souza.  

D. Baía: – Era. Nós comecemos a fazer levantamento da raça e deixemos de lado 

pois olhe. 

Pesquisador 1: Aí ele rodeava lá a casa de sua mãe. 

D. Baía: era pra da palestra lá de noite, mas não existia essa história de chegar e 

encostar carro, namorava assim ele ia pra lá ( inaudível ) não sei não mamãe nunca 

falou que ( inaudível ) Não sei não ( inaudível ) acho que nesse tempo não existia 

essa história de fazer casamento não as vezes isso sempre existiu, uma velha 

alcoviteira assim né? mais lá minha raça não tinha não.  

Pesquisador 2: Tia Nenzinha pra casar como foi?  

D. Baía: Você quer saber até da vida dos outros. 

Pesquisador 2: Com Zezinho Estevão todo mundo queria o casamento, era? 

D. Baía: Não sei não, mamãe toda vida foi daquele jeito dela sizuda nunca disse sim 

e nem não, Gonçalo que era o preferido dela chegava lá se nós não fosse armar a 

rede pra ele de noite pra ele dormir ela não oferecia, mamãe era muito esquisita. E 

era o que ela gostava Zezinho era primo delas era acostumado quase toda noite ta 

lá em casa, mas Zezinho não dormia lá não Zezinho ia pra casa.   
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Pesquisador 2: Era primo de vovó por que Zezinho Estevão? 

D. Baía: Por que a mãe de Zezinho, não era tia Cotinha, não era a mulher do velho 

Zé Estevão? Entendeu? 

Pesquisador 2: Cotinha era irmã de quem? 

D. Baía: Zé Dio.  

Pesquisador 2: Que é tio da senhora? 

D. Baía: Que é avô meu e é pai de mamãe. 

Pesquisador 2: A sim o velho Dio. A  então a senhora é da família Dio também? 

D. Baía: Eu sou sobrinha de Zé de Dio já chamam de Dio por que Dio era o pai dele, 

aquele marido de Quitá. 

Pesquisador 2: Eu sei. 

D. Baía: Aquele homem é irmão de mamãe, quando eu fazia curso eu ia pra lá pra 

casa dele. 

Pesquisador 2: E essa família França da senhora vem de onde? 

D. Baía: Do velho Dio 

Pesquisador 2: Era França ? 

D. Baía: – Era...  

Pesquisador 2: Morava no Riacho do Meio também? 

D. Baía: Não. Morou depois de velho na casa de mamãe, quando não tinha mais, 

Rosa a mulher nem ninguém ele se encostou lá em mamãe e por lá morreu. Passou 

muitos anos depois morreu mas Itacirio era a casa que ele se hospedava era lá em 

mamãe. 

Pesquisador 2: E a família Souza? 

 D. Baía: Eu ainda mim lembro que ele mangava tanto de Gonçalo sabe por que? 

Por que nesse tempo tanto andava meu namorado como o de Nenzinha, Nenzinha 
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já era Zezinho e o meu era Gonçalo que foi o que morreu meu marido aí ele dizia 

cadê como era meu Deus que ele chamava e fazia He he He dizendo que Gonçalo 

achava graça assim botou um apelidio é que agora não to mim lembrando olhava 

Pesquisador 2: – Seu avô? 

D. Baía: Sim. Só vivia na rede sendo ruim aí tava lá sentado e quando eu entrava 

dizia já chegou? He He He dizendo que Gonçalo não sabia achar graça achava 

graça assim só pra fazer raiva a mim. Agora Zezinho Estevão ele adulava muito por 

que era da família dele né? Zezinho era ver Deus pra ele. Gonçalo também ele não 

dizia nada não só fazia mangar.  

Pesquisador 2: Vovó queria o casamento de papai com a senhora?  

D. Baía: Eu acho que queria que deu. 

Pesquisador 2: Quem eram mais família no Riacho do Meio? Como era que fazia a 

família de Augusto que a senhora disse que era a que morava mais perto de vocês 

era o pessoal de Augusto não era? 

D. Baía: era. Do lado direito a casa (inaudível)  

Pesquisador 2: Ainda mora gente dos Augusto.  

D. Baía: Eu acho que se duvidar ainda mora. 

Pesquisador 2: Quem morava ali? 

D. Baía: O velho Augusto e as filhas um bocado de cão tudo era ruim. 

Pesquisador 1: Aí os meninos nasciam no Riacho do Meio mesmo não precisava ir 

pra Maternidade não.  

D. Baía: De quem? 

Pesquisador 1: As crianças  que nasciam no Riacho do Meio nasciam em casa 

mesmo? 

Pesquisador 2: Quando vovó ia ter os meninos, quando a senhora ia ter os 

meninos, tinha parteira?  
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D. Baía: Uma vez peraí só nasceu Zé de Souza lá mamãe mandou nós tudinho pra 

casa de uma amiga, de uma vizinha que tinha assim na frente, que era pra não fazer 

zuada que vovó ia ter menino não sei o que, não sei o que lá, aí nós ia e quando era 

de tardezinha ela ia buscar. Não tinha maternidade não eu mim lembro que mamãe 

tirava era nós de casa. 

Pesquisador 1: E não podia as crianças verem o parto? 

D. Baía: Ver o Que? 

Pesquisador 1: O parto. 

D. Baía: Você é doido é? 

G Pesquisador 2: (risos) E como era a parteira vinha em casa? 

D. Baía: Era uma tal de uma velha Nenem.  

Pesquisador 2: Quem era ela? 

D. Baía: Uma viúva velhaparteira só vivia bêbada 

Pesquisador 2: E ia fazer os partos bêbada? 

D. Baía: Acho que não, sei não que eu não prestava atenção 

Pesquisador 2: Lá rasgar a mulher (risos) 

D. Baía: Menino. Não mas ia muito, doutor José Fernandes ia quase toda mulher 

eles iam buscar.  Ele vinha olhava examinava e dizia não aqui tem não nada difícil 

não a velha resolve. 

Pesquisador 1: Morria muita criança de parto? Não? 

D. Baía: Não. No meu tempo Nesse tempo não.  

Pesquisador 2: A parteira então era boa. 

D. Baía: Era uma que chamavam neném de Osmidio uma coisa assim 
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Pesquisador 2: Disse que Juvêncio Rego o pai de Leonildo era muito rico que ele 

tinha um terreno depois do Riacho do Meio não era mamãe? Lá na ASCEMA acolá 

no Paraíso. 

D. Baía: Não sei se era muito rico não, sei que tinha uma propriedade lá que era 

dele 

Pesquisador 2: Aí trabalhava em que lá? 

D. Baía: Quem já viu rico trabalhar  

Pesquisador 2: – Quer falar um pouco? (dirigindo-se ao pesquisador) 

Pesquisador 1: E aí como era o convívio, as famílias tinha muita briga por terra, por 

a o engenho eles vendiam pro povo, davam pro povo do riacho do Meio? Como era 

? vendia aqui mesmo ou dava, doava? 

D. Baía: Não tinha nada doado lá não, que eu saiba de noite eles já falavam tinha o 

dono do engenho, que parece que era de Adelino, já o gerente lá dizia amanhã 

vamos tirar a cana de fulano de tal, aí naquele dia já sabia era a cana daquele 

homem, aí quando tirava que media e carregava as rapaduras, aí botava outra, outra 

pessoa.  

Pesquisador 2: Mamãe aí as mulheres casavam com os rapazes da, do bairro 

mesmo? Por exemplo o pessoal do Brabo da família Queiroz  dos Brabo ali casavam 

com os da senhora de Souza, de França, casava com o pessoal de Adelino, era 

assim que o pessoal de Correia. 

D. Baía: Não esse pessoal de Adelino tinha só Chicão já era casado e ele não 

enquadrou lá no riacho do Meio não ele já veio casado sei lá nunca se misturou com 

a gente não. 

Pesquisador 1: Por que não misturava? 

D. Baía: – Por que não precisava, que ele já veio casado com família, aí ele morava 

depois da ponta da parede, depois da casa grande pra lá em busca de quem vai pra 

lá em busca de quem vai pra aqueles mundos como é quem vai ali entra naquela 

estrada pra onde é que vai? 
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Gonçalo, já foi com ele aí parece que sumiu-se uma burra dele que amarrava lá no 

rio, aí ele foi embora viajou em volta da rua pra achar e entregou a uma pessoa da 

família mas eu to tão maluca que não mim lembro agora quem foi, que eu ficasse ali 

que quando ele voltasse ia mim procurar, eu já namorava com ele aí ele não veio 

mais cedo e eu vim mim embora. 

Pesquisador 2: Mamãe havia água encanada nas casas na época de seu avó, de 

Dona Chaguinha, de sua mãe...   

D. Baía: Acho que não Giltinho. 

Pesquisador 2: Como era que vocês tinham água pra beber e pra limpar as coisas? 

D. Baía: Devia ter um butador d’água. 

Pesquisador 2: E como era não lembra não? 

D. Baía: Não menino oh! Você também quer que uma menina velha saiba tudo no 

mundo. 

Pesquisador 1: E quando foi que decidiram se juntar pra fazer uma Igreja? Como foi 

aqui no riacho do Meio uma capela? Como foi? 

D. Baía: Aquilo ali é muito novo eu já morava aqui. Mas parece que foi o povo que 

foram para os sitios pediram esmola Zé lobo saiu, Zé Lobo já morreu não foi? Zé 

Lobo foi pros sítios com um burro com um jogo de cassuar pedir esmola outro saia 

pra outro canto sei que tiraram muita esmola, fizeram um leilão começou por aí.  

Pesquisador 2: Quem eram as pessoas envolvidas nessa igreja pra fazer isso alem 

de Zé Lobo?  

D. Baía: Onor que deu o terreno pra fazer, Onor Lopes lá de casa de papai, papai 

nunca foi muito de igreja era uma criatura esquisito, não trabalhou não  mas também  

quando precisava de alguma coisa que ele podia.  

Pesquisador 2: E papai trabalhou? 

D. Baía: Acho que seu pai trabalhou não mim lembro não 

Pesquisador 2: Quem mais Auzenita? 
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D. Baía: Auzenita, Gonçalo parece que era xereta de Auzenita entregava as esmola 

a ela, e quem mais meu Deus? 

Pesquisador 2: O pessoal de Chico do Brabo talvez. 

D. Baía: não. Chico do Brabo era uma pessoa muito esquisita foi o pessoal de Onor 

Pesquisador 2: Dona Delcina.  

D. Baía: Você tem uma história com dona Delcina, dona Delcina era de Chico do 

Brabo. 

Pesquisador 2: Sim mas ela se envolveu tinha até um filho padre, que ia ser padre, 

eu lembro também trabalhei naquela Igreja.  

D. Baía: Você já era gente? 

Pesquisador 2: já na década de oitenta isso aí 

D. Baía: É Adelça sempre foi muito religiosa, gostou muito de ta no movimento da 

igreja não sei o resto. 

Pesquisador 2: E aquela escola a senhora lembra quando foi construída? 

D. Baía: Do Riacho do Meio? 

Pesquisador 2: Sim! 

D. Baía: O grupo?  

Pesquisador 2: Sim. 

D. Baía: Não. 

Pesquisador 2: A senhora não morava ainda no Riacho do Meio ainda morava no 

saco. 

D. Baía: Era. Quando eu vim morar no riacho do meio, já foi pra trabalhar no grupo, 

já tinha o grupo. 

Pesquisador 2: Foi em 76 não em  77 quando a senhora voltou pra morar. 

D. Baía: Delcina já trabalhava lá Zefinha de Chico do Brabo. 
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Pesquisador 2: Quem mais. 

D. Baía: Tinha o grupo tinha as professoras tudinho tinha Leci velha eu acho que 

ainda alcançou (Giltinho vou tirar minha roupa vou tirar um grilo que tá mordendo) 

Pesquisador 2: – Comigo sobre que as mulheres trabalhavam plantando arroz 

também e aí a senhora contou até uma história de uma brigo da senhora com as 

filhas de Glicério com as filhas de Zé Augusto numa baixa de arroz 

Pessoa não identificada – Essa foi de mais. 

Pesquisador 2: Olhe não pode ninguém interromper quando ela começar deixe ela 

viu, a senhora lembra dessa história? 

D. Baía: De que menino? 

Pesquisador 2: Da filha de .. Da senhora, tia Nenzinha com como é o nome da 

mulher de lá Dodora? 

Pessoa não identificada: Tinha Nenzinha, tinha Ozélia tinha Toinha, tinha o pessoal 

dos Lavor de Chico de Lavor. 

D. Baía: Não. Não era isso não. 

Pessoa não identificada:  Numa baixa de arroz.  

D. Baía: Na baixa de arroz tinha nada com Lavor. 

Pesquisador 2: Tinha não Dodora era de Augusto. 

Pessoa não identificada:  Aí era finado Augusto e que eu misturo Augusto com Lavor 

pra mim é uma coisa só. 

D. Baía: Nem, não tem nem parença.  

D. Baía: Não mora nem na mesma rua, um mora lá... 

Pesquisador 2: Doida né Baia. Ei ela tá querendo jantar o que nega doida 

Pesquisador 2: Ei mais não coise não mesmo que você ache que ela esteja 

dizendo errado, deixe ela dizer depois ela concerta. 
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Pessoa não identificada – Não eu vou embora ela não quer dizer as coisas direito eu 

vou embora. 

D. Baía: Conto não. 

Pessoa nãoidentificada: É mentira eu to tirando onda dela eu sei de nada. 

D. Baía: – Você nunca prestou atenção a nada como é que aprende. 

Pesquisador 2: Não era assim, era que Bibi foi um fuxico a senhora foi enredou aí 

fez parece que vovô aí da uma pisa em padrinho Olívio, ou foi ela levar uma pisa. 

D. Baía: Quem menino? 

Pesquisador 2: Uma história da baixa de arroz que a senhora contava como era 

que as meninas pastoravam arroz, a senhora contou essa história. Foi uma história 

de uma baixa de arroz lembra Dodora da história pra dizer a ela que ela lembra, eu 

só quero começar quando ela lembrar. Ao contar essa história ela conta um pouco 

como as mulheres trabalhavam. 

D. Baía: Tinha um juazeiro grande e nós já era enrascada já tinha brigado uma vez 

Pesquisador 2: Nós quem? 

D. Baía: Eu Nenzinha Olívio nunca brigou com ninguém é dizia nome pra lá nome 

pra cá só besteirada. 

Pesquisador 2: Com as quem eram elas? Quem eram essas outras duas? 

D. Baía: Não eram as filhas do finado Augusto. 

Pesquisador 2: Ah sim, sei... 

D. Baía: Elas tinham inventado uma história que eu tinha uma tia rapariga  e eu tinha 

muita raiva aí quando elas queriam fazer raiva a gente diziam você quer ser tão boa 

e tem uma tia rapariga, aí eu ariava aí eu dizia e sua mãe que foi rapariga de seu pai 

até um dia desses que nem era casada e nem nada aí ela dizia mas era de papai e 

casou eu digo não sei, por que tinha sido mesmo a mãe delas foi casar com seu 

Augusto elas tudinho já eram grandes era amancebada mesmo. 
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Pesquisador 2: E nessa época quando era junta sem casar era chamada de 

rapariga.  

D. Baía: Acho que era ou era nós que inventava sei lá, ninguém sabia quem era 

mais ruim de nós. Aí foi o que  era que eu tava dizendo que eu não mim lembro 

mais. 

Pesquisador 2: Que tavam pastorando um arroz. 

D. Baía: Sim a história do arroz, a história do arroz era eu e Nenzinha quando não 

era eu e Nenzinha era eu e Olívio na baixa de arroz sei que eu não tinha descanso 

não aí essa mesma história elas tinham mania de encharcar a gente aí quando 

passou disse um horror de coisa com a gente; você quer ser tão bonita, quer ser tão 

boa e tem uma tia rapariga, aí eu disse diga de novo, aí eu disse quem é? E elas 

não diziam nada só era encharcando, eu chamei Olívio e nós pulamos a cerca isso 

era na estrada e a baixa de arroz era... (inaudível) 

Pesquisador 2: – Vocês tavam fazendo o que? 

D. Baía: Pastorando o arroz a baixa de arroz, mas aí tinha um juazeiro grande onde 

a fazia a recreação era lá  que era na sombra e elas também por que a propriedade 

deles onde elas trabalhavam era mais pra frente da nossa mas eles ficavam muito 

tempo ali pra encharcar  aí... sim aí eu disse Nenzinha vamos da uma pisa naquelas. 

cachorras, aí Nenezinha nós era tão valente todas as meninas daquele mundo ali 

tinha medo de nós e nós nem chegava a da por que elas corriam, aí Nenzinha disse 

Baia isso não presta não, depois vai papai saber disso a home sei que nós saímos 

devagarinho. 

Pesquisador 2: A senhora foi quem puxou. 

D. Baía: Foi. Quebrei o cipó dei a ela, agora não vá ser mole não viu deixar eu 

apanhar sozinha não. Aí quando nós se aproximamos dela, cachorra você agora vai 

mim pagar o nome que você disse com minha tia, aí elas correram, aí elas correra e 

o macho velho que vinha mais elas o menino Dedé um tal de Dedé correu também 

aí entraram na casa, não tem uma casa lá na frente, nesse tempo morava dona Ana 

casada com um tal de ( inaudível ) sei lá por azar de nós, aí quando nós pega não 

pega elas, ela entrou na casa dessa velha, aí tudo assombrada que nós queria da 
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Pesquisador 1: Sim, Glicério de Souza é o pai dela (inaudível) Gonçalo Sampaio 

que é a rua que eu moro. 

D. Baía: Meu marido.  

Pesquisador 1: Pois ta bom né Gilton?  

Pesquisador 2: Tá bom tá joia. 

Pesquisador 1: Pois obrigado dona Baía. 

 

((Gravação interrompida)) 
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nelas, fizeram meio mundo de movimento, e aí não queriam vir pra casa só que se 

viesse nós dava uma pisa nelas, e nós também, era ela e outro mas tinham medo da 

gente ir lá,  eu sei que quando se deu fé lá vem a intrusa ela com a raça dessa velha 

todinha o velho ( inaudível ) a velha e não sei mais quem meio mundo de gente, aí o 

primeiro que encontraram foi com Gonçalo debaixo do juazeiro. 

Pesquisador 2: – Gonçalo não com seu pai com Glicério.  

D. Baía: A era com papai aí foi contaram a papai que estavam indo ali  tinha ido 

passar as filhas do finado Augusto que era muito amigas delas e que elas não 

podiam passar que eu queria da uma surra, eu não nós queria da uma surra nelas, 

papai disse é possível home, elas não são valente não isso é besteira delas, não as 

meninas correram e foram bater lá em casa, foi preciso eu vim, agora foi que elas 

vieram que eu vim deixar aqui, passar elas. Eram marmotentas elas aí papai disse tá 

certo eu vou tomar as providencias aí a velha foi embora aí quando elas saíram 

papai disse que história é uma que vocês estavam atrás de da naquelas criaturas?  

Disse lá o nome, eu disse eu nunca fui de esconder nada, não eu não tava atrás de 

da não, elas é que tavam insultando dizendo que o senhor tia uma tia, que nós tinha 

uma tia que é rapariga de padre, e disse um monte de coisa e nós não gostemos e 

aí nós ia da umas porradas nelas que é pra elas largarem de ser ruim, aí Gonçalo 

disse. 

Pesquisador 2: Gonçalo não Glicério ou papai. 

D. Baía: Glicério a meu deus. Aí papai disse vocês vão é levar uma pisa cada uma 

leva uma que é pra deixar de ta correndo atrás do povo pra brigar. Eu digo não eu 

não vou levar pisa não que elas é quem queriam da pisa em nós, o velho não contou 

conversa foi pegou eu logo lapiou umas poucas de vez mesmo com a funda, era 

uma funda que nós tinha de jogar pedra nos passarinhos meteu a funda velha pra 

cima, mas pegando a correia né? Depois tem a funda no fim e não doeu muito não.  

Pesquisador 2:  Aí deu em quantas? 

D. Baía: Heim? 

Pesquisador 2:  Aí deu em tudinho? 
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D. Baía: Era eu e Nenzinha só você ver como é era eu e Olívio quem pastorava, 

Nenzinha era quem ajudava mamãe aí eu fui e disse Olívio, Nenzinha foi nenzinha 

parece vamos agora de tarde pastorar o arroz, as filhas do finado Augusto tá 

querendo brigar e Olívio é muito mole, aí ela disse vamos, vou dizer a mamãe que 

eu mas não vou dizer mas não vou dizer por que é não. Aí foi dizer a mamãe, 

mamãe agora de tarde quem vai pastorar o arroz é eu, mamãe disse pode ir, aí 

quando nós chegamos aí lá vem a maimota que era a filha do finado Augusto aí já 

vinha já tinham passado parece que eu tinha dado uma carreira nelas não sei por 

quer, já vinha mais a tal da dona Ana que era a mulher que morava no caminho de 

lá num sabe? na casa lá  junto da parede na casa do lado da parede, do lado dos 

Estevão aí... 

Pesquisador 2: A senhora chegou alguma vez a bater neles, ou inverso eles 

baterem em vocês? 

D. Baía: Não. Aí a velha foi contar fuxico a Gonçalo 

Pesquisador 2: Ah, Glicério. 

D. Baía: A Glicério contou que nós tava dando carreira nas meninas, não sei o que, 

não sei o que lá meio mundo de besterada, papai como era muito besta quando a 

velha saiu, venha nós pra levar peia . 

Pesquisador 2: Vocês pastoravam muito arroz? Mesmo sendo as mulheres 

ajudavam na roça era mamãe? 

D. Baía: Era. 

Pesquisador 2: – As mulheres? 

D. Baía: Só nós lá de casa papai, e essas bichas velhas que passavam, mas essas 

criaturas iam mais só buscar as vacas. Papai era tão ruim que eu defendendo a irmã 

dele que elas diziam que era a irmã de papai que era rapariga. 

 Pesquisador 2: Como é essa história de rapariga do padre o queisso? 

D. Baía: É besteira que inventaram home, por que papai tinha uma irmã que morava 

pertinho da casa do padre, aí tudo que tinha de melhor na casa dela, quando tinha 

uma novidade, ela ia deixar um bocadinho ao padre. 
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Pesquisador 2: Quem era o padre? 

D. Baía: era o Padre Omar. 

Pesquisador 2: A era bem antes. 

D. Baía: Aí sei que começaram a ser ruim, sabe como é o povo ficam conversando. 

Pesquisador 2: Diziam que ela tinha um caso com o padre? 

D. Baía: Nem sequer namora e aí ainda fica dizendo que é rapariga do padre.  

Pesquisador 2: Será que não namorava mesmo mamãe? 

D. Baía: E eu posso afirmar sim ou não? 

Pessoa não identificada – A senhora acha que padre Caminha namorava? 

D. Baía: Não! 

Pessoa não identificada – Namorava não mas o povo dizia que ele levava as 

mulheres pra barragem. 

D. Baía: Mentira eu nunca ouvi falar isso não. 

Pessoa não identificada – O povo dizia (inaudível) 

D. Baía: Quem? 

Pessoa não identificada – O povo dizia que o padre Caminha levava as mulheres 

pra barragem. 

Pesquisador 2: mamãe as mulheres ajudavam também em serviço a senhora e as 

suas irmãs, em serviços de gado, de botar gado pra curral tirar leite essas coisas? 

Pesquisador 2: Mamãe e.. diga aí quem foram a gente vai dizendo os nomes de 

umas ruas do Riacho do Meio e a senhora dizer quem foi se a senhora conheceu 

Joel Praxedes  quem foi Joel Praxedes? 

D. Baía: Foi tio de meu pai era irmão de minha avó. 

Pesquisador 2: Morava aonde no Riacho do Meio? 
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D. Baía: – Na ponta da parede do lado de cá. 

Pesquisador 2: Fazia o que? 

D. Baía: Ele tinha vazante de trás do açude, morava na casona da ponte da parede. 

Pesquisador 2: A certo.  

D. Baía: – Você conhece? 

Pesquisador 2: Aquele que você disse agualberto 

Pesquisador 1: José Gualberto.  

Pesquisador 2: José Gualberto de Souza? 

D. Baía: Era o finado Cazuza. 

Pesquisador 2: O que é que ele era de Joel? 

D. Baía: Joel era irmão de Chaguinha que era minha avó, como é ele era irmão de 

quem que você falou? 

Pesquisador 2: Joel Praxedes. No caso João Gualberto de Souza, Cazuza é filho 

de Joel Praxedes? Que é a rua principal do Riacho do Meio? E pai de Eriberto é 

isso? 

D. Baía: Quem? 

Pesquisador 2: Cazuza. 

D. Baía: Cazuza eu sei que é pai de Eriberto agora o resto eu não mim lembro quem 

é que você tá perguntando não. 

Pesquisador 2: Certo. 

Pesquisador 1: E Maria Edite. 

Pesquisador 2: Quem é Maria Edite? 

D. Baía: Como é o resto só é isso Maria edite?  

Pesquisador 1: Maria Edite do Rego. 
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Pesquisador 2: Maria Edite do Rego era a mulher de Joel Praxedes não é não? Era 

não era mulher de Cazuza. 

Pesquisador 21 Era mulher de Cazuza era a mãe de.  

Pesquisador 2: era a mãe de João Gualberto a mãe de Eriberto não é mamãe? 

Pesquisador 1: A mãe de Eriberto. 

Pesquisador 2: Diga sim ou não e tire a mão da cabeça. 

Pesquisador 1: Aí Olívio de Souza, Quem era Olívio de Souza? 

D. Baía: Meu irmão, que é que tem? 

Pesquisador 2: Nome de rua. 

Pesquisador 1: Morava aqui também no Riacho do Meio?  

Pesquisador 2: Morou até se casar. 

Pesquisador 1: Ele já faleceu não é? 

Pesquisador 2: Já ele já faleceu. 

Pesquisador 1: Ele era da família era pai de quem? 

Pesquisador 2: Ele era pai de todos moram em Natal, marido de Auzenita Rego, 

meu padrinho. 

Pesquisador 1: Sim Auzenita, Auzenita aquela que aquela ela tem um livro sobre 

Pau dos Ferros? 

Pesquisador 2: Isso uma das fundadoras da Escola Municipal Severino Bezerra. 

Pesquisador 1: Severino Bezerra eu já ouvi falar dela. 

Pesquisador 2: Isso. Mãe de Alzelívia, de Olívia Pastora. 

Pesquisador 1: Deixe eu olhar outro nome. 

Pesquisador 2: Glicério de Souza que é o pai dela. 


