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RESUMO 

 

 

Esse trabalho busca compreender a relação entre as manifestações da cultura popular e a 

identidade dos sujeitos que a praticam. Nesse sentido, podemos perceber como a literatura 

popular é intrínseca à memória coletiva e à história de vida dos seus produtores. O trabalho 

objetiva estudar a relação entre os poemas do poeta Francisco de Assis, conhecido em sua 

comunidade por Xeba, e a memória coletiva do seu grupo social, responsáveis pela elaboração 

de uma identidade cultural. Para sua realização, nos baseamos em teóricos que discutem a 

nuance social da memória, como E. Bosi (2007) e Halbwachs (2006), e em autores que 

discutem as identidades culturais na pós-modernidade, como Bauman (2005) e Hall (2005), 

mas também os que a discutem numa outra perspectiva em que o enraizamento e o sentido de 

pertencimento a um grupo social é mais sólido e tecido pela proximidade das relações sociais 

baseadas na solidariedade e na disposição dos dons da memória, da religiosidade e da poesia a 

serviço do grupo, como Ayala (1988), (1997), (2002), Hoffler (2006), (2009), Rodrigues 

(2006), (2008), entre outros. Assim, as experiências pessoais dos poetas populares são 

transformadas em versos e pontos de vista dos membros do seu grupo, pois a matéria-prima 

da suas poesias populares é a experiência coletiva. Nessa negociação identitária, o poeta Xeba 

sente-se agraciado pelos dons da memória e da poesia e, por seguinte, responsável pela 

transmissão memorial das experiências e das tradições da sua comunidade. Em atitude 

responsiva a esse reconhecimento do grupo, seus poemas traduzem a sua relação com os 

membros do grupo mediada pela poesia, os nomes das pessoas que marcam a memória 

coletiva, os sofrimentos causados pela seca, a vida em família e o desejo de justiça social. 

Dessa forma, compreendemos a poesia de Xeba não como uma autobiografia, mas como a 

narrativa da vida do seu grupo, que garante a coesão social e a elaboração da sua identidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work search to understand the relationship between the popular culture manifestations of 

the identity of the subjects that practice them. In such way, we can notice as the popular 

literature it is intrinsic to the collective memory and the life history of its producers. The work 

aims to study the relationship between the Francisco of Assis poet’s poems, known in his 

community by the nickname of Xeba, and the collective memory of his social group, 

responsible for the elaboration of a cultural identity. For its accomplishment, we were based 

on theoretical that discuss about the social nuance of the memory, like E. Bosi (2007) and 

Halbwachs (2006), and in authors that discuss about the cultural identities in the post-

modernity era, like Bauman (2005) and Hall (2005), but also on the ones that discuss in 

another perspective in that the established and the belong sense to a social group are more 

solid and woven by the proximity of the social relationships based on the solidarity and in the 

disposition of the talents of the memory, of the religiosity and of the poetry to service the 

group, like Ayala (1988), (1997), (2002), Hoffler (2006), (2009), Rodrigues (2006), (2008), 

among others. Thus, the popular poets’ personal experiences are transformed in verses and 

point of view of the members of his group because the raw material of their popular poetries 

is the collective experience. In this negotiation of identity, the poet Xeba is favored by the 

talents of the memory and of the poetry and, for following, responsible for the memorial 

transmission of the experiences and traditions of his community. In responsive attitude to this 

recognition of the group, his poems translate the relationship between the members of the 

group and him mediated by the poetry, the people’s names that mark the collective memory, 

the sufferings caused by the drought, the life in family and the desire of social justice. In this 

way, we understood the Xeba poetry not as an autobiography, but as the narrative of the life 

of his group, that guarantees the social cohesion and the elaboration of his identity.   

 

 

Key-words: Popular poetry. Cultural identity. Collective memory. Life history.    
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INTRODUÇÃO 
 

 
Poetas niversitáro, 

Poetas de Cademia, 

De rico vocabularo 

Cheio de mitologia, 

Se a gente canta o que pensa, 

Eu quero pedir licença 

Pois mesmo sem português 

Neste livrinho apresento 

O prazê e o sofrimento 

De um poeta camponês. 

 

(PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

Transformar as experiências da vida em versos que narram a sua história e a história 

de sua gente é a atividade que mais dá prazer ao senhor Francisco de Assis, um poeta popular, 

conhecido como Xeba, do município de Luís Gomes/RN. Pouco escolarizado, mas detentor 

de uma sabedoria extraída dos livros da vida, esse poeta é conhecido por seus versos que 

relembram as pessoas de sua terra que já faleceram, as dificuldades e sofrimentos causados 

pela seca, a família, o drama do alcoolismo, o fazer poético, entre outros temas. O poeta 

Francisco de Assis nasceu na fazenda Lagoa de Cima, no município de Luís Gomes, filho dos 

agricultores Antonio Ernesto da Silva e Maria Honorina da Conceição, moradores dessa 

fazenda. Também o poeta foi morador em vários sítios do município de Luís Gomes, no Rio 

Grande do Norte e no município de Uiraúna, na Paraíba, que fazem divisa. Por exemplo, a 

Vila Aparecida pertence aos dois municípios, como também outros sítios onde o poeta 

trabalhou. O poeta reside atualmente no bairro Sol Nascente, na cidade de Luís Gomes/RN. 

Neste trabalho, temos o objetivo de compreender o universo poético do poeta 

Francisco de Assis, o Xeba, e a indispensável relação entre esse universo e a vida desse 

sujeito. Partindo do entendimento de que a poesia popular emerge do cotidiano e das 

condições de vida do povo, buscamos analisar a relação entre os poemas produzidos pelo 

poeta Xeba e o meio social em que se inserem essas produções e que de certa forma alimenta 

essa poesia, ou seja, pretendemos explicitar como os acontecimentos da terra e da história de 

sua gente estão presentes nos versos desse poeta, e ainda, como o imaginário e o simbólico, 

constituem o caráter coletivo da sua memória e o sentimento de pertencimento a esse contexto 

social que gera uma identidade. 

Podemos perceber, por meio do reconhecimento do poeta em sua comunidade, o 

significado do fazer poético na elaboração de sua identidade, trabalho este que, segundo o 



 

poeta, só é possível pelo “dom dado por Deus” devido a sua pouca escolaridade. Nossa 

pesquisa possibilitou, pela técnica da história de vida, ouvir a recitação dos seus versos, como 

ocorre quando as pessoas o procuram, mas principalmente ouvir suas dores, dramas, histórias, 

posições políticas, alegrias, desejos e sonhos e tudo o que é constitutivo de sua identidade 

com o grupo. Buscamos enxergar sua produção a partir de uma postura dialógica, que tentou 

compreender os ecos do seu eu e da sociedade e a sua relação com esta sociedade, que 

constitui o público receptor da poesia de Xeba. Assim, este trabalho não se restringe aos 

poemas orais produzidos e recitados, mas busca através da história de vida do poeta Xeba, 

estudar a memória e a identidade provindas de um mundo real que é a vida de quem produz e 

recebe os versos. 

Para isso, este trabalho se divide em quatro capítulos e as conclusões. No capítulo 1, 

intitulado Poesia popular, memória e identidade: definições e experiências, reconstruímos a 

memória de nossa relação com a cultura popular desde estudante até a construção deste 

trabalho; o interesse pela poesia popular; a escolha do colaborador da pesquisa; os conceitos 

de poesia popular e seus diversos gêneros, e ainda, uma breve discussão sobre a relação entre 

a memória, a cultura popular e a construção de identidades. É pertinente também fazermos a 

diferenciação dos gêneros da poesia popular em seus diferentes contextos.  

No capítulo 2, A arte de ouvir os que não são ouvidos: a pesquisa na cultura popular, 

traçamos questões relativas à Nova História, ao método da história oral e, mais 

especificamente, à técnica da história de vida como um caminho adequado à pesquisa de 

campo em memória e cultura popular. A partir dessas questões, relatamos como ocorreram as 

entrevistas com o colaborador, as incertezas durante a pesquisa, e a nossa postura diante dos 

temas relatados. 

No capítulo 3, Sou poeta do povo: a identidade na pura sarça ardente da memória, 

fazemos a análise do corpus por meio de quatro categorias: poesia oral, memória, identidade e 

história de vida, buscando compreender, por meio da narração da  vida do poeta, as relações 

entre a vida de sua gente com os poemas produzidos. Dentro dessas relações, veremos a 

memória do trabalho, a memória da família, a relação da memória com o tempo. Assim, 

podemos compreender a poesia popular inserida no cotidiano de seu produtor e como a 

representação que o poeta tece de si, a sua história de vida permeada pela identidade cultural e 

pela história do seu povo. 

Estudar as produções da cultura e literatura popular é um trabalho que necessita 

ampliar a visão do individual para perceber como o social é constitutivo dessas produções por 

ser a base das relações. Todos nós necessitamos de vida simbólica e esta se manifesta na 
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diversidade das produções artístico-literárias, sejam elas eruditas ou populares. Esperamos 

contribuir para esse olhar humanístico diante da poesia popular, dando vez e voz a quem a 

arranca do solo fértil da vida. 
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CAPÍTULO 1 POESIA POPULAR, MEMÓRIA E IDENTIDADE: DEFINIÇÕES E 

EXPERIÊNCIAS 

 

 
O verso é da gente, a poesia é do povo. 

(CAVALCANTI PROENÇA) 

 

 

1.1 Cultura popular, da escola à academia: o despertar de um projeto 

 

 

A literatura popular adentrava a escola por meio de uma porta estreita. A instituição 

escolar, enquanto aparelho ideológico, durante muito tempo priorizou somente o cânone 

literário, perpetuando-se como portadora de um discurso legitimador do que deve ser 

considerado como literatura. Porém, gradativamente, iniciou-se uma abertura para a literatura 

popular, embora o cânone não tenha deixado de ser prioridade. Quando a porta não se abria, 

frestas de luz a penetravam pelas pequenas aberturas e passavam da soleira ao interior da 

escola. Esse começo de mudança na postura em relação à cultura popular na escola 

oportunizou o início dessa trajetória e nessa encruzilhada se deu a nossa história. 

As frestas da cultura popular que nos atingiram inicialmente entraram pela porta da 

escola. No ano de 1999, a Feira de Atividades Culturais do Colégio Municipal Padre Osvaldo 

(FACUC), em um de seus estandes organizado pela professora Solange Batista da Silva, 

apresentava um vasto panorama de trabalhos relacionados à cultura popular: farinhada, 

moagem, medicina caseira, culinária e uma manifestação religiosa que nos chamou a atenção: 

as práticas e os rituais dos penitentes de São Bernardo, distrito pertencente ao município de 

Luís Gomes-RN. Ficamos surpresos ao saber que bem próximo de nós, estava um universo de 

cultura ao qual ainda não havíamos prestado a devida atenção. No ano de 2000, participamos 

como voluntário, das oficinas de leitura da Viagem Nestlé pela Literatura, voltadas para 

estudantes das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Quando estudávamos a 1ª série, a obra O 

Quinze da escritora cearense Rachel de Queiroz, a professora Solange Batista, responsável 

pelas oficinas, teve a iniciativa de relacionar esta obra à poesia popular de Patativa do Assaré, 

que também apresenta, em muitos dos seus poemas, a temática das dificuldades do povo 

nordestino ocasionadas pela seca. Visitamos a cidade de Assaré, no Ceará, conhecendo o 

Memorial Patativa do Assaré, aonde vimos folhetos de cordel, a sua biografia, discos e CDs 

gravados por artistas nacionais como Luiz Gonzaga e Fagner, com canções relacionadas à 

obra do poeta, vídeos de suas apresentações em recitais e cantorias de viola, entre outros. Não 
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foi possível entrevistar o poeta, mas o contato com sua história e sua obra ampliou o nosso 

interesse pela literatura popular. 

Ao longo do Ensino Médio, continuamos sendo alunos de língua portuguesa e de 

literatura da professora Solange, que, em suas aulas, relacionava obras da literatura brasileira 

da geração de 1930 com a literatura popular, como por exemplo, o poema Morte e Vida 

Severina, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, que traz marcas da cultura 

popular, com as excelências ou bendito de defuntos e os autos de Natal. Em suas aulas, não 

faltou a visita de poetas populares da comunidade, como os cordelistas José Pinto da Costa e 

Gezinildo Ismael, este último tendo sido nosso colega de classe durante o Ensino Médio. Em 

2007, já graduado em Letras e aluno do curso de Especialização em Literatura e Estudos 

Culturais, também professor de língua portuguesa do Colégio Municipal Padre Osvaldo, em 

Luís Gomes, participei, junto com a professora Solange, da feira de cultura “Metamorfose 

Sertaneja” que refletia sobre as mudanças ocorridas no sertão decorrentes da modernidade. O 

nosso stand representava os contextos sociais em que a cultura popular se manifestava como 

as farinhadas e moagens de cana-de-açúcar e as histórias narradas nas comunidades rurais. 

Visitamos o Sítio Santo Antônio, em Luís Gomes, e conhecemos uma hábil contadora de 

histórias, D. Raimunda de Juliana, que narrava A lenda da moça da pedra encantada. 

No ano seguinte, enquanto aluno da especialização e professor de língua portuguesa da 

mesma escola, conheci a pesquisa Memória, narrativa e identidade regional: um estudo sobre 

os contadores de história do Alto Oeste Potiguar, coordenado pela doutora Lilian de Oliveira 

Rodrigues. Na mesma época, junto com os professores de língua portuguesa, Solange Batista, 

Sílvia Pinheiro e Ana Maria Limão, desenvolvemos um projeto de leitura em comemoração 

ao centenário do nascimento do escritor mineiro João Guimarães Rosa, intitulado Caravana 

de leitura percorre: sertões e veredas da linguagem, que buscou conhecer as histórias 

narradas na comunidade. As duas pesquisas caminharam juntas e do projeto de leitura 

resultou a monografia Narrativa e formação do leitor: uma reflexão sobre a contação de 

histórias na cultura popular (CARVALHO, 2009). Esta monografia foi o trabalho de 

conclusão do Curso de Especialização em Literatura Infanto-Juvenil da professora Maria 

Edneide Ferreira de Carvalho, da qual participei na aplicação dos questionários de leitura aos 

alunos sobre as lendas e histórias narradas no município, entre elas A lenda da moça da pedra 

encantada. 

Além dessas, vale destacar, ainda, as experiências vivenciadas através das Olimpíadas 

de Língua Portuguesa do ano de 2008, as quais trabalharam com a temática da memória. Nas 

atividades propostas para as oficinas estavam entrevistas com pessoas mais velhas da 
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comunidade sobre suas memórias. Além dos textos sugeridos pelo caderno de atividades, li 

juntamente com os meus alunos o livro de memórias Gaudêncio, meu pai: memórias de um 

tempo, em que o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Gaudêncio Torquato, 

relembra a convivência de seu pai com a família e as pessoas de Luís Gomes. Uma parte em 

especial deste livro me chamou a atenção: no capítulo intitulado Os tipos e o riso, o jornalista 

relembra as pessoas criativas da sua terra, que gostavam de gracejos, de prosas, de histórias. 

Entre eles está o poeta Francisco de Assis, descrito por Torquato (2008) como um artista 

popular múltiplo: “Outra figura criativa era Xeba – Francisco de Assis Ernesto – poeta 

popular, autor de cordéis, morador nas terras do meu pai na Lagoa de Cima.” (TORQUATO, 

2008, p. 75-76). 

O jornalista reconhece a importância do poeta enquanto sujeito que representa a 

identidade cultural de sua gente. Em outras palavras, nos estudos de Torquato, já constatamos 

que a poesia de Xeba narra a história e a memória da sua gente e que esse poeta se identifica 

com o narrador que conhece a tradição do seu povo. Benjamim (1993) distingue dois tipos de 

narrador, o viajante e o sedentário: 

 

 
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os 

narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. 

Entre estes existem dois grupos que se interpenetram de múltiplas maneiras. 

A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes 

esses dois grupos. ‘Quem viaja tem muito que contar’diz o povo, e com isso, 

imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 

com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país 

e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois 

grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que é 

exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo marinheiro 

comerciante. (BENJAMIM, 1993, p.p 198-199). 

 

 

Como podemos notar, o filósofo Walter Benjamim, em seu ensaio O narrador, reflete 

sobre a importância da experiência enquanto fonte de sabedoria que inspira o ato de narrar. 

Ao beber dessa fonte, o narrador conhece melhor a cultura do seu povo e transforma essa 

experiência em narrativa, seja ela oral ou escrita, em prosa ou em versos. É da experiência de 

sua gente que o poeta popular Xeba tira os seus versos. E, desse modo, traz, em sua obra, 

marcas da identidade cultural do povo luisgomense.  

Ainda vale ressaltar que além da leitura do livro de memórias do escritor Gaudêncio 

Torquato, outros momentos foram decisivos para a escolha do colaborador desta pesquisa. Em 

várias aulas, a professora Solange Batista convidou poetas populares para ir à sala de aula, 
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entre eles o poeta Xeba, que se mostra um hábil narrador em versos e sua performance 

conseguiu prender a atenção de alunos e professores. Se o nosso contato com a cultura 

popular emergiu, de modo profundo na escola, foi nesse espaço também que tivemos uma 

experiência poética com os versos de Xeba. Ouvi-lo recitar seus poemas e neles narrar sua 

trajetória de vida foi, para mim, um momento jamais esquecido, uma vivência única e 

prazerosa. Xeba não apenas nos envolveu na beleza de seus versos, mas nos sensibilizou com 

a sua narrativa poética, com a sua poesia que narra uma história de sofrimentos, lutas, grandes 

desafios e, ao mesmo tempo, pode ser apreciada também em sua entonação dos versos, dando 

para cada poema o tom adequado ao seu sentido.  

Através desse contato com a cultura popular na escola, enquanto estudante, e, mais 

tarde, como professor de língua portuguesa, e principalmente através dessa experiência com a 

poesia de Xeba na escola, decidimos escolher o poeta em questão para ser o sujeito 

colaborador da nossa pesquisa. O reconhecimento deste poeta popular pela sua comunidade, 

por exemplo, quando as pessoas agradecem a inclusão de seus pais nos poemas Aos irmãos 

falecidos ou pedem que cite quando produzir outros versos do mesmo poema, despertou em 

nós essa mesma atitude de reconhecimento da atuação do artista popular na sua comunidade. 

Foi a partir desse reconhecimento que buscamos observar a identidade do artista popular por 

meio da representação que ele elabora de si e do mundo, em suas poesias e histórias que narra. 

Um fato que deve ser mencionado é que, no decorrer das entrevistas, o poeta demonstrou 

satisfação ao narrar a procura das pessoas da comunidade para ouvirem os seus versos, o que 

o faz sentir-se uma pessoa atuante no seu meio social e, por isso, participante da construção 

da identidade cultural do povo luisgomense. É sobre essa temática que discorremos no tópico 

que segue. 

 

 

1.2 Memórias, identidade e cultura popular 

 

 

Conforme Praxedes (2003, s/p), “as diferentes construções identitárias nascem em 

contextos sociais específicos e devem ser pensadas em uma perspectiva relacional, ou seja, 

como resultantes das relações sociais que ocorrem no cotidiano dos atores sociais”. Com esse 

olhar, refletiremos sobre a relação entre memória, identidade e cultura popular a partir da 

poesia de Xeba. Compreendemos que as identidades não são estanques, mas são constituídas 

no seio da comunidade e da cultura e, no contexto da cultura popular, essa identidade é 
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construída na relação dos artistas com seu público, com a sua comunidade. Nas palavras de 

Rodrigues (2008, p.40): 

 

 
Essa representação do sujeito pode ser percebida nos relatos orais e histórias 

de vida dos artistas populares. É notório nas narrativas, o interesse em deixar 

a marca de sua importância. Ao falar de sua atuação na comunidade, do seu 

papel na cultura da cidade e da influência que exerceram no grupo que os 

rodeava, constroem para si uma maneira de ver e representar sua existência. 

Para pensar a relação memória/cultura popular não é importante saber se os 

relatos contêm a legitimidade dos fatos, se há uma reinterpretação dos 

acontecimentos, ou se a eles foram agregados valores de acordo com o 

interesse dos narradores. O que importa é o modo pelo qual eles são 

expostos e o que marca sua significância para a vida desses indivíduos. 

Herdeiros de suas tradições, esses sujeitos demonstram consciência de seu 

significado no campo cultural e, por isso, concretizam na sua narrativa o 

desejo de serem reconhecidos pelo seu grupo. 

 

 

Ao refletir sobre as palavras da autora, percebemos a indissociável relação entre 

memória e identidade e os fios que as unem estão entrelaçados nas tramas sociais. A 

identidade do artista popular é constituída da sua significação para a comunidade onde atua e 

da importância dos membros dessa comunidade para o artista popular, numa interação em que 

compartilham valores e modos de ser e de viver. Assim, memória e identidade são construídas 

coletivamente. É o sentimento de pertencimento a um grupo social que permeia o trabalho da 

memória. Essa compreensão ultrapassa a concepção de sujeito individual e unificado do 

Iluminismo (Cf. Hall, 2005) e se volta para as relações do sujeito com a sociedade. Os poetas 

populares, os contadores de história, as rezadeiras, as benzedeiras, entre outras categorias de 

artistas populares, necessitam do reconhecimento dos membros de sua comunidade que os 

legitimam, enquanto representantes de sua identidade cultural. Essa legitimação é a fonte de 

sua importância e, por isso, impulsiona a atuação desses artistas em seu meio social. 

Segundo Pollack (1992, p. 5), “a memória e a identidade são valores disputados em 

conflitos sociais e intergrupais”. A partir desse entendimento, o sentimento de pertencimento 

a um grupo tem sido o cerne das discussões sobre identidade. As referências do grupo são a 

base da construção da identidade que é elaborada ao longo da vida e reelaborada cada vez que 

ocorrem mudanças nos valores do grupo. Para o autor: 

 

 
Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os 

outros, há um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao 

indivíduo e, por extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. 

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 
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negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidas como essências de uma pessoa 

ou de um grupo (POLLACK, 1992, p.5). 

 
 

A representação que uma pessoa faz de si é uma atitude responsiva à aceitação do seu 

grupo e é por meio da memória que a identidade se constitui. Nessa relação entre memória e 

identidade, Halbwachs, em sua obra A memória coletiva enfatiza que a memória individual 

está relacionada à memória coletiva de um grupo e o sujeito que realiza a atividade 

mnemônica o faz partilhando da maneira de pensar e de agir do seu grupo, da forma como se 

identifica com ele. Por exemplo, os poetas e contadores de histórias que narram 

acontecimentos dos quais pessoas conhecidas da sua comunidade participam, tornando-se 

personagens, o fazem não apenas pelo fato de terem testemunhado fatos que se transformam 

em histórias ou por ouvirem testemunhos dos membros de sua comunidade. O ponto crucial é 

o sentimento comum que une o artista ao seu povo. Além do contato constante em que 

relembram juntos as histórias, o juízo de valor forma uma base comum. 

É motivado por esse sentimento comum entre artista e público que o poeta Xeba atua 

como representante da identidade cultural de seu povo. Um dos poemas mais conhecido e 

apreciado pela comunidade de Luís Gomes é o poema Aos irmãos falecidos. Nele o poeta 

compõe as estrofes apenas com os nomes de homens da comunidade e também nomes 

conhecidos da História do Brasil. As personagens lembradas no poema recebem da 

comunidade e do poeta o mesmo valor. As secas, os sofrimentos causados por ela, as 

dificuldades em comum, a morte injusta de um pai de família na festa da padroeira são 

acontecimentos narrados em versos que marcaram todo o grupo social e que na voz do poeta 

popular adquirem valor simbólico por meio da memória. Segundo Halbwachs (2006, p.41): 

 

 
Talvez seja possível admitir que um número enorme de lembranças 

reapareça porque os outros nos fazem recordá-las, também se há de convir 

que, mesmo não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar 

de memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um lugar na vida 

de nosso grupo e que víamos, que vemos ainda agora no momento em que 

recordamos, do ponto de vista desse grupo.  

 

 

Quando um fato é recordado, suas lembranças afloram devido à presença do 

acontecido na memória de um grupo. Os membros desse grupo, em seu convívio, recordam 
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não só o feito, mas a sua postura diante dele. Esse sentimento comum permanece mesmo que 

um dos seus membros esteja sozinho ao recordar. As lembranças estarão embasadas no 

mesmo ponto de vista. Porém, se um membro muda de grupo, o seu ponto de vista interage 

com os valores do seu novo meio social. Dessa forma, para o autor, a memória individual está 

sujeita a mudanças quando as relações com o grupo mudam, porque ela é uma visão sobre a 

memória coletiva, um ponto de vista que se reelabora de acordo com as influências sociais. 

Éclea Bosi, em seu livro Memória e sociedade: lembranças de velhos, baseada nas 

reflexões de Bergson, diferencia dois tipos de memória: a memória-hábito e a imagem-

lembrança. A primeira se refere às lembranças necessárias ao viés prático da nossa vida, 

guardadas pelo esforço da atenção e da repetição. A segunda é uma espécie de memória que 

pode ser comparada à literatura por guardar o nosso olhar sensível sobre os acontecimentos de 

nossa vida (BOSI, E., 2007). Não nos satisfazemos apenas com a vida prática, precisamos do 

simbólico e relembrando o velho lema beneditino vita comtemplactiva e vita activa, a 

memória forma imagens que representam o nosso cotidiano de trabalho, é uma forma de 

contemplar as nossas ações mais cotidianas a partir do referencial de cultura coletiva. A 

imagem-lembrança é a matéria da poesia popular, que eterniza pessoas e acontecimentos, 

obedecendo a um tempo litúrgico próprio da memória que ultrapassa o tempo cronológico. 

Nessa metáfora da liturgia da memória, os momentos sociais que propiciam a recordação 

funcionam como rituais que unem um grupo. Esse grupo maior pode ser dividido em 

sociedades menores às quais a memória individual está relacionada. Segundo Ecléa Bosi 

(2007, p.54), “A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a 

classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, enfim, com os grupos de convívio e 

os grupos de referência peculiares a esse indivíduo”. Como a memória do indivíduo depende 

de sua interação com os grupos com que convive e que lhe servem de referência, ela se 

reelabora e se atualiza. Seguindo o pensamento de Halbwachs, a autora concorda que a 

memória não se limita à idéia de sobrevivência do passado no presente, mas é o passado e 

suas experiências reconstruídos por meio das idéias do presente. 

É preciso considerar a transformação das práticas populares e sua reelaboração 

constante, por agentes sociais atuantes e que interagem com os novos contextos de 

organização sócio-cultural. Nesse ínterim, interessa ao nosso estudo compreender as práticas 

populares não as distanciando do contexto em que ocorrem, pois entendemos que as 

manifestações e objetos culturais populares não podem ser congelados como bens estáveis e 

parados no tempo e na história, mas devem ser vistos numa perspectiva interacional que 

investigue sua capacidade de dar respostas e dialogar com seu contexto social dinâmico. É 
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nessa dinâmica que importa o trabalho dos seus agentes sociais enquanto indivíduos ativos 

que utilizam a memória para estabelecer um diálogo entre tradição e contemporaneidade e 

reelaborar as práticas herdadas de acordo com a sua própria experiência de vida. É nesse 

sentido que a autora Ecléa Bosi (2007) analisa a memória como um fenômeno resultante da 

interação do indivíduo com a sua comunidade, sendo um fenômeno social e não individual, 

como teorizou Bérgson (1999). 

É o relacionamento com o seu grupo de convívio que mantém viva a identidade do 

artista popular. Ele é consciente da função social que exerce no seu grupo e, por meio dos 

relatos orais de suas histórias de vida, revela a consciência dessa importância e a imagem que 

tem de si próprio e a que representa para o seu grupo. É isso que constitui a sua identidade. 

Nas palavras de Rodrigues (2008, p. 40): 

 

 
Essa representação do sujeito pode ser percebida nos relatos orais e histórias 

de vida dos artistas populares. É notório, nas narrativas, o interesse em 

deixar a marca de sua atuação na comunidade, do seu papel na cultura da 

cidade e da influência que exerceram no grupo que os rodeava, constroem 

para si uma maneira de ver e representar sua existência. 

 

 

Assim, segundo as palavras da autora, é a própria vida do agente social da cultura 

popular que está subjacente às suas produções, construindo a sua identidade e refletindo sobre 

seus valores e os do seu grupo. Por isso, não podemos separar os objetos ou produções 

culturais da vivência de quem os produz tendo como matéria-prima sua história de vida. É 

nesse contexto e linha de pensamento que estudaremos a relação entre história vivida e os 

poemas produzidos e recitados pelo poeta Xeba. 

De antemão, esclarecemos que o colaborador narrou durante as entrevistas que o 

momento mais propício para a sua criação é o descanso em casa, às vezes deitado, 

despreocupado com problemas práticos. Ele nos conta que começou cedo a fazer versos, 

quando ainda trabalhava no roçado. Hoje, apesar de ainda não estar aposentado, afastado da 

dura lida da agricultura, sua principal atividade é relembrar e recitar os poemas já produzidos 

nos lugares de convívio social, como bares, residências de pessoas conhecidas, escolas, e 

produzir mais poemas. Afastado da vida ativa pode se dedicar mais a função de narrador de 

sua gente. Confirmando a afirmação de Ecléa Bosi: 

 

 
Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 

sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo, neste 
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momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 

lembrar. (BOSI, E., 2006, p.63) 
 

 

Apesar de não ser velho, o poeta agora tem a função social do sujeito que lembra, e 

suas memórias, expressas nos versos, relembram sua vida em família, a religiosidade do seu 

povo, a relação afetiva com a natureza, a sede de justiça dos excluídos. Como narrador que se 

assemelha ao camponês sedentário, pois nunca saiu de sua terra e a conhece como ninguém, 

passou a vida inteira trocando suas experiências com as experiências de seus conterrâneos, 

partilham de um passado comum que se torna presente por meio da poesia, (Cf. Benjamim, 

1993). O poeta Francisco de Assis é um narrador das histórias do seu povo, narrador que se 

apropria da poesia para lapidar a identidade de sua comunidade. 

Sobre essa questão, é interessante ressaltar que, atualmente, é notório o interesse 

crescente do meio acadêmico pela discussão em torno da questão das identidades, pois estas 

refletem as mudanças e rupturas histórico-sociais desencadeadas pela modernidade, que são 

geradoras de novas e variadas identidades. Não se admite mais a ideia de uma identidade 

estática, única e cristalizada. Hoje se entende a identidade como múltipla, fragmentada, 

resultante de uma hibridização, como teoriza Hall (2005), em sua obra A identidade cultural 

na pós-modernidade. Essa hibridização resultante de uma interação entre passado e presente, 

entre modernidade e cultura popular não era admitida pelos estudos dos folcloristas, pois estes 

visavam à cultura como tradição, como cristalização e permanência do passado no tempo 

presente e estudam as práticas da cultura popular de forma etnocêntrica, sem considerar que a 

cultura é um produto de indivíduos vivos e atuantes e que não se pode isolar a produção de 

seu agente-produtor.  

Bauman (2005), ao discutir a questão da identidade no contexto contemporâneo 

formula o conceito de identidade líquida, considerando, assim como Hall, a leveza com que se 

constroem as relações sociais com laços de pertencimento cada vez mais frouxos, com 

relações passageiras que não se enraízam, nos esclarece essa ausência baseado nas relações 

dos sujeitos que convivem nas grandes metrópoles onde a complexidade da vida moderna 

condiciona-lhes a assumir diversos papéis sociais em contextos e situações que nada possuem 

de estáveis e duradouros. A cada papel assumido, o contexto rapidamente lhe exige outro, e 

assim não existem valores que sustentam o sentido de pertencimento. 

Em Culturas Híbridas, estratégias para entrar e sair da modernidade, Garcia Canclini 

reflete sobre a postura folclorista que não considera a cultura enquanto dinâmica. O autor 

afirma que os estímulos e incentivos do Estado, de órgãos governamentais e empresas sobre 
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os bens populares é contraditório, pois “o problema não se reduz, então, a conservar e resgatar 

tradições supostamente inalteradas. Trata-se de perguntar como estão se transformando, como 

interagem com as forças da modernidade” (GARCIA CANCLINI, 1997, p. 218). 

Nesse sentido, os estudos que relacionam identidade e cultura popular têm sido 

crescentes, uma vez que se faz necessário o reavivamento das tradições populares como forma 

de repassá-las apesar da força transformadora da modernidade. Somente a tradição é capaz de 

reconstruir ou fincar raízes de identidades que estão em declínio. Desse modo, além da busca 

pela memória popular, criam-se ou inventam-se tradições (HOBSBAWN, & RANGER, 

1997). Em outras palavras, entendemos que os estudos das identidades, em expansão nas 

ciências humanas e sociais, vêm crescendo em resposta às mudanças proporcionadas pelo 

contexto da modernidade que fragiliza cada vez mais as relações humanas e esfacela o sentido 

de pertencimento do indivíduo a determinado grupo social, sua cultura, seus valores e 

ideologias. Assim, a elaboração de uma representação do sujeito para si e para o seu grupo, 

conforme afirma Pollack (1992), é responsiva às mudanças históricas, aos deslocamentos a 

que são submetidos os sujeitos em situações como guerras ou em sociedades globais, onde as 

mudanças são contínuas. Nesse caso, a elaboração das identidades culturais resulta do 

posicionamento dos membros do grupo para manter as suas raízes, já que muitas vezes não é 

possível o enraizamento em sua terra, este se dá pela memória guardada e transmitida por 

narradores e poetas. 

De forma análoga, podemos relembrar a história do povo hebreu, que foi conduzido 

para Egito durante uma seca em busca de condições de sobrevivência, mas foi escravizado 

pelo faraó. Nesse exílio, distante da terra, o cântico dos israelitas por meio dos salmos 

reacendia o sentimento de identidade, sua crença e sua cultura. Nos salmos se concentrava a 

transmissão memorial, o povo recorda a tradição herdada dos seus antigos patriarcas. A 

identidade não encontrada na cartografia da terra se ancorava na cartografia da memória. 

Moisés exerceu a função de lembrar. A identidade se reacendia como poetisa Adélia Prado 

(2006, p.43): “Em meu país de memória e sentimento”. Assim, o poeta tem o poder de 

deslocar o seu grupo da terra natal, síntese do enraizamento. 

Em sua obra No Arranco do Grito: aspectos da cantoria nordestina, Ayala analisa a 

manutenção da identidade nordestina pelos migrantes na cidade de São Paulo durante as 

décadas de 1970 e 1980: “Ao chegar, após uma longa viagem, a primeira sensação de perda 

era da identidade, ao serem todos nivelados como baianos” (AYALA, 1988, p. 44). Nesse 

sentido, a sensação de exílio era amenizada pelo sentimento de pertencimento reavivado pelo 

convívio proporcionado pelas cantorias de viola ocorridas no bairro do Brás. 
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Nesse contexto, podemos afirmar que o poeta é portador de uma “Voz que garante a 

coesão de um grupo e sua identidade” (HÖFFLER, 2006, p.31). As histórias narradas em 

versos, as pessoas relembradas por marcarem a vida do grupo, os sofrimentos causados pela 

seca e pelas injustiças são representações simbólicas de uma identidade cultural que surge da 

experiência comum que o poeta constrói com o seu grupo. A poesia dá aos membros de um 

meio social um sentido mais sólido de enraizamento quando o contexto da modernidade 

trabalha para fragilizar as relações humanas e dispersar os valores que dão coesão a um grupo. 

Assim se confirma a reflexão de Zumthor (2001, p. 139), sobre a importância da poesia para 

um grupo: “A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social 

não poderia sobreviver”. Esta sobrevivência garantida pela poesia é a identidade que envolve 

a transmissão das experiências pela fidelidade da memória.  

O sentido de continuidade de um legado cultural faz com que as novas gerações não se 

sintam estranhas diante dos costumes, dos estilos de vida, das histórias e lugares que guardam 

a memória, que poderia se encontrar em um estado latente, mas se reaviva nos contextos que 

proporcionam a recordação coletiva. Assim, a memória dos tempos passados se ressignifica a 

cada nova situação e os jovens de um grupo podem não ver como exóticos e distantes as 

práticas da cultura popular com as quais mantêm contato em situações cotidianas, como 

ocorre quando um jovem reconhece no poema Aos irmãos falecidos o nome de um 

antepassado e pede ao poeta Xeba que o recite. Assim, não concebemos a ideia de memória 

como uma manutenção intacta do passado. As imagens de outrora estão carregadas com os 

sentimentos atuais, “o sentimento também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma 

reaparição” (BOSI, E. 2007, p. 81). Esta necessita do tempo comunitário, conforme aborda 

Ayala (1997), de um contexto propício à socialização em que os membros do grupo se 

reconheçam nessa memória, revivam as histórias e tornem presentes os que já se ausentaram. 

No aspecto mítico da memória, a morte é associada ao esquecimento (ELIADE, 2007).  

Pela memória os membros de um grupo se eternizam, simbolicamente mantêm-se presentes 

no testemunho da coletividade. Dessa fonte é sorvida a matéria-prima da poesia. Inspirado por 

seu dom, o poeta geralmente inicia sua poesia, seja oral ou escrita, invocando a divindade em 

que seu grupo acredita: “Talvez seja por isso que a memória dos folhetos tem início com uma 

invocação” (HOFFLER, 2006, p. 28). Inscrevendo em sua voz a memória do grupo, o poeta 

lidera o trabalho mnemônico que tem a função estabilizante dos vínculos que unem o grupo 

social, os antepassados comuns, os fatos que por marcarem a memória coletiva repercutem 

nas gerações futuras. Nessa relação de cumplicidade o poeta é investido como recordador do 

seu grupo, e assim se dá seu reconhecimento: 
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Ora, o poeta só é reconhecido como tal se preencher ao menos dois requisitos: 

em primeiro lugar, mostrar-se fiel conhecedor de seu ofício, da tradição, da 

rima, dos temas e, em segundo lugar, se for capaz de falar ao seu público, 

atingi-lo com seus versos, dizer-lhes algo significativo, criando e adaptando 

nas ‘brechas da memória’
1
 (HÖFFLER, 2006, p. 32). 

 

 

Essas brechas da memória dizem respeito à importância do esquecimento para o 

trabalho mnemônico. As lembranças se situam no jogo regido pelo ato de lembrar e esquecer 

que estão situados no pensamento do grupo. Os fatos marcantes eleitos pelo juízo coletivo, as 

vozes dos ancestrais do grupo, as experiências vividas em comum que dão lições para a vida 

do grupo são determinantes na escolha do que deve ser lembrado e transmitido pela voz dos 

poetas e narradores. Sobre a relação entre o esquecimento e a memória, Rodrigues (2008, p. 

35) explica que: 

 

 
Entre os tantos estímulos que chegam do mundo, os indivíduos escolhem, 

consciente ou inconscientemente, aqueles que irão guardar na memória e 

aqueles que serão esquecidos. Selecionar o que deve ser lembrado e esquecer 

o que deve ficar em zona de sombras e silêncio constitui-se num processo que 

é responsável por tecer uma trama de imagens que se interligam, dando-lhes 

uma forma. Examinando-se esse jogo entre lembrar e esquecer, pode-se 

questionar o que o determina e perguntar o que estaria regendo as escolhas 

entre o que deve e o que não deve ser guardado na memória. 

 

 

A vivência de acontecimentos no seio de um grupo inscreve o sujeito que lembra nesse 

jogo entre a lembrança e o esquecimento de fatos, pessoas e sentidos que marcam a identidade 

do grupo social. Apesar das bruscas modificações que na sociedade moderna trabalham para 

fragmentar essa identidade, conforme enfatiza Hall (2005), gerando a chamada crise de 

identidade, os poemas e narrativas conseguem reforçar no grupo a coesão social que existe e 

que é apreendida pelo artista popular. Assim, a crise que gera novas e variadas identidades 

para o sujeito moderno, na cultura popular acontece de forma diferente: novos contextos 

modificam a identidade do grupo, mas em harmonia com seus valores, sua tradição e pontos-

de-vista, e isto se reflete nas suas manifestações artístico-culturais não como crise, mas como 

dinâmica social que nos mostra que a cultura está cada vez mais viva e relacionada ao 

contexto sócio-histórico. 

                                                 
1
 Expressão de Jerusa Pires Ferreira citada por Angélica Höffler para explicar a importância do esquecimento na 

criação. 
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É essa concepção de identidade que buscamos compreender nos poemas de Xeba, não 

uma identidade fixa e unificada do sujeito pensado pelo Iluminismo que, conforme Hall 

(2005, p. 10-11): 

 

 
[...] está baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que 

emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como se desenvolvia, 

ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a 

ele – ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a 

identidade de uma pessoa. 

 

 

Mas uma identidade cultural diferente tanto da identidade unificada como da 

fragmentada e não resolvida, que assegure um lugar para o sujeito dentro do seu grupo, do 

tecido social onde sua história pessoal se inscreve na história coletiva. É nessa encruzilhada 

entre o individual e o social, o pessoal e o coletivo que as identidades culturais se constituem. 

Nas camadas populares a identidade é costurada de forma coletiva, isto é, as 

experiências são vividas e se elaboram narrativas quase de forma artesanal, como nos explica 

Benjamin (1993).  

Em cada narrativa ou poema está subjacente um pouco da experiência de cada 

membro do grupo social costurado pela voz poética que lhe dá um sentido de identidade. 

Nesse contexto, a experiência narrativa não se encontra em vias de extinção, como nos 

grandes centros, mas se reaviva no convívio cotidiano propício à coesão social por meio da 

memória, transmitida pelos narradores aos novos membros do seu grupo. 

A antropóloga Luitgarde Barros (2008), analisa a identidade do sertanejo nordestino a 

partir da religiosidade popular na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde cada lugar na 

topografia se reveste de uma aura simbólica e sagrada, e representada em histórias e mitos 

sobre a vida de Padre Cícero Romão Batista. Porém, esses lugares gradativamente foram 

destruídos “pelos mecanismos do progresso, pela deculturação de um mundo que luta pela 

própria preservação, pelo culto de seus santos, pela proteção de seu padrinho” (BARROS, 

2008, p. 334). Símbolos e marcas da identidade religiosa sertaneja estão sendo apagadas e 

dando lugar a um mundo que destrói os lugares caros à memória popular. Conforme o 

pensamento da autora, que defende a revitalização dos lugares da memória em Juazeiro, o 

progresso cria uma cidade artificial que substitui situações reais por simulacros ou pela 

realidade virtual, construindo uma encenação do que se pensa ter sido o mundo do sertanejo. 

Como exemplo disso, essa mesma autora cita o museu de bonecos mecânicos que se pretendia 
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construir na cidade, no qual um guia, nas palavras da autora, um burocrata, falará de outro 

mundo para o sertanejo que vive a sua identidade cultural, religiosa e que está enraizado no 

universo que traduz pela fé a sua resistência contra as dificuldades presentes em sua realidade, 

como a seca e as injustiças sociais. Nesse mundo, a narrativa, fruto das experiências de vida 

coletiva, não se encontram em extinção. Sobre o pensamento de Bauman, a autora emite o seu 

parecer: 

 

 
Para autores como Zygmunt Bauman, o mundo se torna fluido, porque a 

modernidade celeremente vivida é líquida, atingindo profundamente as 

estruturas emocionais e materiais do homem. Nesse mundo fluido, um 

vertiginoso processo de desenraizamento geográfico, do trabalho e dos laços 

emocionais lança a humanidade atingida (principalmente os perdedores), no 

isolamento individualista, num desolamento que caracteriza a sociedade 

contemporânea como de mal estar social. Descrença, desconfiança e niilismo 

atingem jovens, adultos e idosos. (BARROS, 2008, p.351). 

 

 

Esse mundo fluido de desenraizamento e isolamento, característico da sociedade 

contemporânea, onde não há lugar para a crença em valores que reúnam os membros de um 

grupo em torno de uma identidade cultural, não traduz, por completo, a realidade das camadas 

populares, dos grupos minoritários onde o sentimento de pertencimento permeia a gama de 

relações sociais: do poeta e do narrador com seus ouvintes, de padrinhos e afilhados, de união 

nas horas de trabalho, folguedos e manifestações de sua fé. O que é abordado por Candido 

(2003), em sua obra Os parceiros do Rio Bonito. Barros (2008) defende que quando um lugar 

simbólico é destruído, a memória coletiva tem a capacidade de torná-lo presente por seu 

significado nos testemunhos e na transmissão memorial, pois “Só o encantamento mítico 

preserva espaços de fé fisicamente eliminados pela especulação imobiliária e medíocres 

desejos de políticos, de terem seus nomes eternizados em obras enriquecedoras”. (BARROS, 

2008, p. 350). 

O mundo moderno que atinge e causa mal-estar para os membros das camadas 

populares é este da desvalorização da sua memória, que apaga as marcas materiais da sua 

cultura, a qual é reavivada pelo poderoso imaginário coletivo. Esse é o mundo fluido e 

fragmentado analisado por Bauman e Hall. 

A memória na cultura popular dá sentido à identidade por meio da transmissão das 

experiências e da elaboração de uma tradição comum ao ponto-de-vista coletivo. Para 

Halbwachs (2006), os membros de um grupo aderem a seus valores por partilharem dos 

mesmos sentidos. Assim, a poesia popular costurada pela veia coletiva da memória tem como 
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matéria-prima a vivência comum, os valores, os membros rememorados pelo seu exemplo de 

vida e legado cultural. É nesse sentido que a memória presente na poesia popular de Xeba 

reafirma e reaviva a sua identidade com o grupo e é esse viés que buscamos compreender em 

nosso trabalho. 

Depois de explicitarmos, de forma resumida a relação entre poesia popular, memória e 

identidade, a partir de agora passaremos a discutir um pouco sobre a poesia oral enquanto 

gênero da cultura oral e sua função social. 

 

 

1.3 A poesia popular: seus gêneros e sua riqueza 

 

 

A cultura popular não se trata de uma arte desprovida de riqueza, simples e fácil de ser 

produzida e compreendida, que só se reveste de beleza estética quando recolhida e 

aproveitada em obras da literatura erudita como a de Mário de Andrade e Guimarães Rosa ou 

de pesquisadores como Câmara Cascudo e Deífilo Gurgel. Contrariando esse pensamento, 

Ayala (1997, p.160), relembra que Xidieh nos “alerta para a complexidade oculta numa 

aparência singela”. 

Essa complexidade envolve o momento social em que a cultura popular se manifesta, 

momento que tem como base o “tempo comunitário” (cf. AYALA, 2002), um momento em 

que as pessoas se reúnem e socializam suas experiências, como os folguedos, as festas 

religiosas, os encontros à noite após um dia de trabalho pesado, como também a diversidade 

de gêneros da literatura popular, cuja classificação é um desafio para os pesquisadores. Os 

limites entre um gênero e outro são tênues, devido às relações entre a oralidade e a escrita e a 

intergenericidade, ou seja, quando um gênero se modifica em outro. Outra característica 

significativa da literatura popular e da poesia popular, que é o nosso foco de estudo, é a 

hibridização, que consiste no diálogo com diferentes contextos e culturas. Em seu artigo 

Riqueza de pobre, Ayala (1997, p.6) afirma que: 

 

 
A poesia popular nordestina, quer escrita, quer oral, guarda uma 

complexidade que vem desafiando muitos pesquisadores. Qualquer tentativa 

de classificação geral tem-se mostrado insatisfatória. Entretanto, quando 

analisada em suas particularidades quando se capta aqui ou ali um de seus 

traços particulares, descortina-se um universo inquietante, principalmente no 

que se refere ao processo de hibridização. 

 

 



30 

 

A hibridização ocorre quando o artista popular reelabora a sua obra conforme o seu 

contexto de vida. Por exemplo, quando temas e questões discutidos pelos midiáticos enredos 

de novelas se tornam temas da literatura de cordel. Essa interação também influencia na 

definição dos gêneros da literatura popular, especialmente em suas formas orais. Como a 

literatura popular oral é complexa para ser classificada, não temos a pretensão de delimitar 

com precisão os seus gêneros, mesmo porque a hibridização intrínseca a essa literatura não 

permite essa delimitação. Delimitar os gêneros da literatura popular seria empobrecê-los. A 

hibridização, segundo Ayala (1997, p. 168), com relação à literatura oral, “constitui sua maior 

riqueza”. Como a literatura popular oral é complexa para se estabelecer uma classificação, não 

nos deteremos a essa questão. Desta forma, pretendemos, com a reflexão seguinte, apenas 

esclarecer as dúvidas que nos inquietaram no decorrer do planejamento e da execução desse 

estudo. 

Na leitura do livro de memórias do jornalista Gaudêncio Torquato Gaudêncio, meu 

pai: memórias de um tempo, o poeta Xeba, colaborador desta pesquisa, é classificado como 

“poeta popular, frasista, autor de cordéis” (TORQUATO, 2008, p.75). Aqui vemos que, além 

de criador de poesias orais, Xeba é mencionado como um cordelista. Porém, já sabíamos que 

o nosso colaborador não sabia escrever e como o cordel é um gênero escrito da literatura 

popular, surgiu à dúvida, quando em conversa informal com o poeta, este revelou que não 

tinha seus poemas escritos, apenas memorizados. Também já havíamos assistido algumas 

apresentações do poeta Xeba na escola e percebemos que sua literatura se constitui na 

oralidade. Assim, constatamos que ele não produzia folhetos, que são a marca mais 

significativa da literatura de cordel. 

O cordel é o principal representante escrito da poesia popular nordestina. Na oralidade, 

a poesia se manifesta nas cantorias de viola, nas emboladas e nos poemas orais recitados e 

memorizados por poetas que não dominam a escrita. A cantoria se caracteriza pelo improviso. 

Também existem os poemas e canções que, segundo Ayala (1988, p.16), “não devem ser 

confundidos com as modalidades poéticas improvisadas, nem com os gêneros da literatura de 

folhetos”. 

Muitos poetas cantavam ou declamavam seus folhetos nas feiras, o que muitas vezes é 

a causa de serem confundidos com repentistas. Por sua vez, poemas e canções impressos em 

folhetos são cantados em intervalos do improviso na cantoria e se diferenciam da poesia 

improvisada e dos gêneros da literatura de folhetos. Os poemas e canções são vendidos nas 

feiras em forma de folhetos junto com outros gêneros da literatura popular, como os cordéis. 
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Esse contexto comum confunde os pesquisadores e estudiosos da literatura popular. Para 

melhor compreendermos essas diferenças, Ayala (1988, p. 17) esclarece que: 

 

 
Outro fator que contribuiu para a identificação do folheto com o repente é a 

base oral desta poesia escrita. Sabe-se que muitos poemas da literatura de 

folhetos são construídos a partir de temas de narrativas populares orais. 

Além disso, a métrica, os esquemas rítmicos e os tipos de estrofe (sextilha, 

septilha, décimas, entre outros) utilizadas nos folhetos também são 

encontrados nos repentes. [...] Podemos encontrar um escritor de folhetos 

que é também cantador, ou que é embolador. No entanto, deve ficar claro 

que folheto, embolada e repente são manifestações poéticas distintas da 

literatura popular nordestina. Ainda que possa haver pontes de contatos entre 

essas manifestações, elas não deixam de ter características específicas, que 

as diferenciam entre si, a ponto de serem consideradas atividades poéticas 

autônomas. Cada qual tem sua história, seu conjunto de produtores, suas 

formas de produção, veiculação e consumo e suas normas estéticas. 

 

 

As narrativas orais populares são a principal base não só do folheto e do repente, mas 

também da poesia oral produzida e recitada pelos poetas que não as escrevem, apenas as 

memorizam.  

Tínhamos preocupação de esclarecer a seguinte dúvida: o colaborador de nossa 

pesquisa podia ser considerado autor de cordéis ou poeta popular oral, já que o jornalista 

Gaudêncio Torquato (2008, p.75), o chama de “poeta popular, frasista, autor de cordéis” 

como vimos acima. Nesse sentido, busquei um amadurecimento nas leituras sobre os poetas e 

pude perceber que não há consenso na definição de tipos de poetas ou artistas populares e 

sobre suas produções. Galvão, ao tentar explicar a denominação de cordéis no Brasil, afirma 

que: 

 

 
Dão-se esses nomes, assim, a uma forma de poesia impressa, produzida e 

consumida, predominantemente, em alguns Estados da região Nordeste. 

Embora caracterizado pela forte presença da oralidade em seu texto e forma, o 

cordel é necessariamente impresso, distinguindo-se de outras formas de poesia 

oral, como as pelejas e desafios, ‘cantados’ pelos cantadores ou repentistas. 

Assim é que Câmara Cascudo situa a especificidade do cordel, um tipo de 

literatura tradicional–e não oral–, em ‘sua destinação gráfica, circulando em 

opúsculos impressos’ (1988, p. 438). Cordelista, poeta de bancada, ou 

simplesmente poeta são denominações àqueles que escrevem versos. 

(GALVÃO, 2006, p. 28). 

 

 

O pensamento da autora, embora ressalte a significativa marca da oralidade nos 

cordéis, distingue no universo da poesia popular as pelejas, os desafios que são cantados. 
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Porém, muitos desafios orais improvisados depois são publicados em folhetos na íntegra ou 

baseados na cantoria, como também há pelejas e desafios inventados diretamente para os 

cordéis, como exemplo a famosa “Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho de Tucum”. 

Segundo Pinheiro e Lúcio (2001, p.19), “As pelejas (grifo dos autores) podem basear-se em 

desafios reais ou imaginários [...]”. Dessa forma, cordelistas imitam repentistas. Os folhetos 

vendidos em feiras-livres podem ser declamados ou cantados, o que faz com que o cordelista 

assuma a função de poeta oral. Assim, apesar de Galvão afirmar que cordelista são os poetas 

que escrevem seus versos, percebemos que os limites entre a oralidade e a escritura são tênues 

e necessitam de uma maior discussão, pois não podemos classificar os artistas populares de 

forma fechada e categórica.  

Para não correr o risco de erguer uma cortina de ferro entre as poesias populares orais 

e as escritas, quando estas podem ser duas faces de um mesmo poema, nos debrucemos mais 

sobre essa questão. A escrita não exclui a oralidade. Já ressaltamos a aproximação dos cordéis 

com os contos e narrativas orais. Essa aproximação se dá tanto na composição dos versos, que 

se assemelham a uma contação de histórias, como nos contextos de venda e apresentação que 

se utilizam da leitura oral. Sobre essa hibridização na poesia popular nordestina, Abreu (2006, 

p. 117-118) explica que: 

 

 
A produção de folhetos no Nordeste situa-se na encruzilhada entre a escrita e a 

oralidade, sendo impossível fixá-la de maneira definitiva em qualquer um 

desses pólos. Embora os poetas registrem seus textos sob forma gráfica, não 

aderem completamente às convenções do discurso escrito. Grande parte do 

público, capaz ou não de decifrar os sinais da escrita, tampouco domina essas 

mesmas convenções. O registro gráfico não implica acesso ao universo da 

escrita, que extrapola em muito a simples associação entre sons e grafismos. A 

fixação na forma impressa não eliminou a oralidade como referência para 

essas composições. Os poetas populares nordestinos escrevem como se 

estivessem contando uma história em voz alta. O público, mesmo quando a lê, 

prefigura um narrador oral, cuja voz se pode ouvir. Desta forma as exigências 

pertinentes às composições orais permanecem, mesmo quando se trata de um 

texto escrito. Portanto, pode-se entender a literatura de folhetos nordestina 

como mediadora entre o oral e o escrito. 

 

 

Quando Abreu situa a literatura de folhetos entre a escrita e a oralidade, essa fronteira 

se rompe em relação a todo o universo da cultura nordestina; os contos orais, a cantoria, o 

cordel, a canção e os versos orais. Nesse sentido, não temos a pretensão de estabelecer 

fronteiras entre a poesia oral e a poesia escrita quando estas se cruzam e se hibridizam. Como 

exemplo desse intercruzamento Höffler (2006), ao realizar uma pesquisa de campo sobre os 



33 

 

 

folhetos nordestinos que apresentam a imagem simbólica da floresta, relata sua experiência 

com o poeta “seu” Olegário compositor do folheto “História do Homem que Enganou a Morte 

no Reino da Mocidade”. Esse poeta versou o folheto a partir das histórias ouvidas na rede nos 

engenhos de Pernambuco. Em sua voz poética estão presentes os contos orais que marcaram a 

sua infância. 

Na mesma pesquisa, Höffler comenta como o poeta Olegário tornou conhecido no 

Nordeste a história de Josina: 

 

 
‘Seu’ Olegário contou-me que conheceu José Soares do Nascimento, o poeta 

que versou aquele folheto. Segundo o velho Olegário, por volta de 1942, 

José Soares, em suas andanças pelo sertão, encontrou um viajante que vinha 

de Petrolina, Pernambuco, e dele ouviu a história de Josina. O folheto que 

compôs, então, tornou-se um sucesso de vendas e permanece como tal até 

hoje. O poeta de Caruaru atribui a popularidade do folheto à história 

‘verdadeira’ que fica ‘na pele’ das pessoas. Afirma que todos os que ouvem 

a história se comovem, pois ela mostra que os inocentes sempre encontram 

auxílio de Deus num momento de precisão. Mas seria apenas isso que faz 

com que esse folheto continue sendo editado por mais de cinqüenta anos? 

(HÖFFLER, 2006, p. 132). 

 

 

A história de Josina foi narrada por um viajante ao autor do folheto, o poeta José 

Soares. Por meio da transmissão oral, a narrativa da menina perdida na mata e ajudada pelo 

Padre Cícero transformou-se em folhetos por José Soares e graças à memória do Seu Olegário 

e aos acordes de sua viola, encanta os ouvintes. Segundo a autora, as primeiras estrofes estão 

presentes em sua memória, mas ao cantar o folheto inteiro, devido às dificuldades de sua 

visão, complementa com o seu conhecimento as rimas que não conseguia ler sem fugir do 

enredo da história. 

Esse exemplo do poeta Olegário ajuda a esclarecer que na literatura popular o oral e o 

escrito são manifestações diferentes que se complementam. Assim, compreendemos que os 

contextos e as situações reais determinam a manifestação escrita e/ou oral da poesia. Nessa 

perspectiva, chegamos a conclusão de que o nosso colaborador, o poeta Xeba, se relaciona 

com os seus receptores por meio da oralidade. Como o contador de histórias, o poeta compõe 

sua performance com a voz, os gestos, a entonação e o olhar. Caso seus poemas, que 

constituem um livro em sua memória e chegam aos receptores pela transmissão oral fossem 

escritos e publicados em folhetos, a linha entre o poeta oral e o cordelista ficaria cada vez 

mais tênue. 
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Esclarecida essa primeira dúvida, ficou claro que a produção poética de seu Francisco 

de Assis faz parte da literatura oral, não se caracterizando, portanto, como cordelística, como 

afirma Gaudêncio Torquato. Assim, o diálogo entre poesia e as narrativas orais foi 

responsável por mais uma dúvida em nossa pesquisa, pois muitos poemas orais e em cordéis 

são baseados nas narrativas orais e a performance do contador de histórias se assemelha a do 

poeta. Uma manifestação não exclui necessariamente a outra. 

O poeta Xeba, em suas apresentações, costumava contar histórias antes de recitar seus 

poemas. Esse fato nos levou a escrever o projeto tendo-o como contador de histórias orais. 

Mais tarde, durante as entrevistas, compreendemos que o artista popular tinha a poesia oral 

como sua principal produção, o que não exclui a presença das narrativas orais, principalmente 

porque o relato oral de sua vida mesclado com os poemas adquire aspectos da literatura pela 

sua habilidade de narrar e a própria poesia se constitui como narrativa, como geralmente 

ocorre com a literatura oral. Pois: 

 

 
A literatura popular não conhece delimitações e é isso que torna difícil seu 

estudo. Impossível compartimentá-la em gêneros, espécies, tipos rígidos; 

tampouco é possível definir quando e onde se encontra a literatura popular. 

Isto vale para as narrativas, para a poesia, para as representações dramáticas. 

Existe, mas não é visível para todos. Em sua existência, mantém-se de difícil 

definição e classificação. (AYALA, 1997, p.168). 

 

 

Compreendemos a partir dessa afirmação de Ayala, que é a mistura de gêneros e de 

temáticas presentes na literatura que é a sua principal riqueza, chamada “riqueza de pobre”. A 

hibridização, o diálogo entre os diversos gêneros em que transita a sabedoria e a cultura de um 

povo multiplica as veredas dos que desejam trilhar os caminhos da pesquisa com a cultura 

popular. Por trás da aparente pobreza e simplicidade, existe um rico universo ainda 

desconhecido e desvalorizado.  

Após esta tentativa de compreender a inscrição do gênero poema nos diversos 

contextos de produção e de recepção na cultura popular, passemos a refletir sobre a sua 

ralação com a vida de quem o produz e de quem o recebe. 

Durante nossos contatos iniciais com o poeta Xeba, que serão relatados no próximo 

capítulo, e em conversas durante as entrevistas na fase da pesquisa de campo, o poeta falou de 

sua satisfação quando é procurado por pessoas da comunidade que perguntam por que não 

falou sobre seus familiares no poema Aos irmãos falecidos, mas quando gravam sua voz para 

que as pessoas que moram fora ouçam seus versos, ele não se sente à vontade. Esse fato 
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ilustra a nossa discussão que não separa a cultura e a literatura popular da vida, das situações 

sociais reais que as oportunizam. A poesia traz a marca da sua vivência. Sua voz não pode ser 

dissociada do seu contexto. Garcia Canclini (1997) nos alerta sobre o fato de muitos estudos 

dissociarem objeto e sujeito. Conforme o autor (1997, p.211), “Essa fascinação pelos 

produtos, o descaso pelos processos e agentes sociais que os geram, pelos usos que os 

modificam, leva a valorizar nos objetos mais sua repetição que sua transformação”. 

É essa separação existente entre o produto e o sujeito que causa a mesma estranheza 

ao poeta, que não encontra sentido ao recitar seus poemas em situações artificiais e distantes 

da sua realidade. A sua poesia fala de sua vida, dos valores de sua gente, dos sofrimentos, das 

crenças e esse repertório não se distancia do seu mundo. É no espaço e no tempo comunitário 

que a cultura popular ganha sentido. Fora desse conjunto, ela perde sua lógica própria de 

representação e passa a ser apenas uma “encenação do popular”. Sobre os momentos sociais, 

o tempo na comunidade propício às práticas populares, Ayala (1997, p.161) afirma: 

 

 
É aí que ela tem sua possibilidade de existir. Precisa de um tempo em que as 

pessoas se encontrem, conversem, troquem experiências, mesmo que seja 

num rápido intervalo para lanche, para café ou para descanso das tarefas do 

dia, à noitinha, quando se conta com um momento de folga, depois do 

trabalho e das novelas da tevê. Não importa que hoje se disponha de pouco 

tempo. O fundamental é que ocorra de modo constante e com certa 

regularidade, para que se construa uma experiência, de base comunitária, que 

a seu momento poderá, socializada, propiciar outras experiências 

individuais. Caso contrário, essa literatura deixa de ser vivida de maneira 

socializada para continuar latente, presente na memória e na solidão de quem 

já a experimenta em situações anteriores mais intensas de convívio social e 

de solidariedade. 

 

 

A cultura popular está presente nas atividades de trabalho e de descanso, de dor e de 

alegria. Fora dessas experiências de vida, essa cultura fica latente na memória de quem a 

viveu. Nesse sentido, a cultura popular se integra às práticas do cotidiano e o artista popular 

desempenha uma função social na sua comunidade. É, nas palavras de Ayala (1989, p260) 

“um fazer dentro da vida”, e devemos compreender esse fazer no interior da vida em que 

funciona não encenado ou teatralizado em situações forçadas que em nada se assemelham aos 

contextos em que as manifestações acontecem. 

É nessa acepção que buscamos compreender a produção literária do poeta Xeba, como 

uma prática inserida em seu cotidiano, dentro e não distante da vida. Paz (1982), percebe a 

poesia num viés dialógico que tem na participação a característica comum a todo poema 

afirma que sem ela não seria possível o fenômeno da poesia. Dentre as muitas definições que 
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apresenta para a poesia, o autor a conceitua como uma experiência coletiva, uma expressão 

plural que une poeta e comunidade numa comunhão simbólica: 

 

 
A poesia é conhecimento, é salvação, poder, abandono. Operação capaz de 

transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; 

exercício espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela este 

mundo; cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito. Isola, une. Convite à 

viagem, regresso à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular. 

Súplica ao vazio, diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela 

angústia e pelo desespero. Oração, litania, epifania. Exorcismo, conjuro, 

magia. Sublimação, compensação, condensação do inconsciente. Expressão 

histórica de raças, nações, classes. […] Regresso à infância, coito, nostalgia 

do paraíso, do inferno, do limbo […]. Voz do povo, língua dos escolhidos, 

palavra do solitário. (PAZ, 1982, p.15). 

 

 

O exercício espiritual da poesia não é um ato individual e solitário do poeta. Não se 

limita à solidão, pois a memória traz ao nosso espírito pessoas que fazem parte da nossa 

identidade. Enquanto regresso à terra natal, expressão de classes e voz do grupo social, a 

poesia não é constituída por um monólogo. As vozes vivas presentes na voz do poeta são as 

vozes de todos os que habitam a sua memória, de um povo que tem a vida transformada em 

pão simbólico por meio da poesia. Sem uma relação com uma comunidade a que pertence não 

existiria poesia nem a sua matéria-prima, a palavra. Segundo Paz (1982, p.55), “As palavras 

do poeta são também as palavras de sua comunidade. Do contrário não seriam palavras. Toda 

palavra implica dois elementos: o que fala e o que ouve”.  

Nessa relação entre o que fala e o que ouve, a voz do poeta, quando pensamos em 

literatura oral e suas diversas manifestações, como os cantos orais, a poesia oral, os benditos, 

as excelências, os benzimentos, o agente da cultura popular, como o contador de histórias e o 

poeta, é o mediador da tradição oral do seu povo e a sua “voz poética assume a função coesiva 

e estabilizante sem a qual o grupo não poderia sobreviver”. (ZUMTHOR, 1993, p.139). 

O mesmo autor nos fala que a memória por meio da oralidade insere a história pessoal 

do homem na história coletiva. O poeta e o narrador estão investidos de um poder simbólico 

que é adquirido através do reconhecimento pela sua comunidade. A comunidade, por sua vez, 

ao recepcionar a voz poética, reconhece na performance do poeta, em seus gestos e modos 

próprios de narrar, a transmissão oral de suas tradições. 

Segundo Zumthor (1993), a performance de um poeta ou narrador oral abrange todo 

um conjunto como mudanças no timbre da voz, olhares, sorrisos, lágrimas, postura do corpo, 

e os gestos dos receptores que interferem quando escutam uma narrativa ou poesia oral. Nesse 
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ambiente dialógico que é uma comunidade narrativa, percebemos a riqueza da literatura oral 

popular e a impertinência da antiga postura de exclusão que utilizava a dicotomia oral/escrito 

para negar a complexidade da cultura popular e vê-la como desprovida de arte.  

É preciso considerar, ainda, que a maior riqueza da chamada literatura erudita, em 

muitos casos, isto é, em obras de escritores consagrados como Jorge Amado, Guimarães 

Rosa, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, 

Adélia Prado é a presença marcante, em suas narrativas e poemas, de formas de narrar que se 

assemelham aos contadores de histórias e aos costumes, crenças, tradições, lendas, 

religiosidade característicos do universo popular. Nesse sentido, não há mais espaço para a 

histórica segregação entre a literatura erudita, escrita e a literatura popular marcada pela 

oralidade, como se a escrita anulasse a oralidade ou a oralidade fosse o total desconhecimento 

da escrita. Sobre essa discussão Penalva (2005) ressalta que: 

 

 
Na relação literatura oficial/literatura oral, é possível se falar hoje que a 

fronteira, nessa relação, se instale marcada pela intersecção. A diferença é 

marcada no embate direto e nos contatos constantes que elas estabelecem. 

Não há uma oposição ao cânone, antes a busca de um diálogo constante, de 

uma intercomplementariedade. A literatura oral, que até há pouco tempo foi 

praticamente ignorada pela historiografia literária, ao se colocar, exigindo 

espaço no cenário teórico literário, contribui com a discussão de métodos 

que pedem a reinterpretações do mundo. (PENALVA, 2005, p.152). 

 

 

O contato constante da cultura e da literatura em suas vertentes oral e escrita, popular e 

erudita descortina para nós pesquisadores um universo rico a ser estudado, conhecido e 

apreciado. A concepção de uma oralidade e de uma literatura popular enquanto arte despida 

de esmero cai por terra quando nos propomos a reconhecer as trocas entre as culturas. A 

literatura popular é viva, ocorre, conforme Ayala (2003), em um mundo de gente que tem na 

relação com sua comunidade o sentido para as práticas culturais. Se há um sentido no 

presente, não podemos pensar na literatura popular como sobrevivência do passado no 

presente, como é vista pela perspectiva dos estudos folcloristas mais tradicionais. 

Com relação ao conflito gerado pelas duas abordagens de estudo das manifestações da 

cultura e da literatura popular, Zumthor (1997) reflete a transgressão da visão de alguns 

estudiosos das tradições populares, que vê na repetição e na estabilidade por longos períodos a 

marca da tradição e do fato folclórico, para uma visão de atualidade da poesia oral. Embora o 

autor concorde que a repetição é uma característica do fato folclórico, ele questiona as 

restrições desse viés. Sobre isso afirma que: 
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Em geral, esses traços definidores aplicam-se a toda poesia oral, e a 

perspectiva metodológica dos folcloristas contemporâneos poderia servir 

para o seu estudo, na medida em que eles tentam superar a oposição “entre o 

que emerge e o que se reproduz, entre o atual, o realizável e o possível”. 

Resta libertarmo-nos de um postulado vinculado a própria idéias de folclore: 

postulado de uma diferença, no tempo, no espaço ou nas configurações 

culturais, tão bem enraizado em nossos julgamentos, que classificamos como 

“ folclorização” o movimento histórico através do qual uma estrutura social 

ou uma forma de discurso perde progressivamente sua função. (ZUMTHOR, 

1997, p. 22-23). 

 

 

Para o autor, o ato de julgar uma manifestação como folclórica está disseminada em 

nosso juízo de valor. Porém, nessa compreensão, uma manifestação é classificada como 

folclórica quando perde sua função na atualidade. A poesia oral não é uma sobrevivência do 

passado, mas continua cada vez mais viva como um dos muitos elos entre a literatura e as 

práticas do cotidiano. Práticas estas que não constituem uma manutenção das tradições, mas 

de um “fazer dentro da vida”. 

Segundo Zumthor (1997, p.27), “Oralidade não significa analfabetismo, o qual, 

despojado dos valores próprios da voz e de qualquer função social positiva, é percebido como 

uma lacuna”. Por ser oral e ser relacionada à memória, a poesia popular não é um saber 

inferior nem uma saída para os que não detêm o poder da escrita. Ela tem um estatuto de 

funcionamento próprio dentro da sociedade, onde faz parte da vida das pessoas. Também não 

se trata de uma produção menos criativa e artística que relembra a época em que a maior parte 

das pessoas não tinha acesso à escrita. 

A poesia oral não perdeu sua função social e continua a fazer parte da cultura em 

muitas regiões do país. Devemos ter uma “preocupação com o contexto social e com as 

concepções de mundo, usos e costumes veiculados por essas práticas culturais”. (AYALA, 

2003, p.85). Nessa perspectiva, o poeta oral popular não pode ser visto como um 

“recordador,” como repositório de uma antiga tradição, mas como um detentor de uma 

memória que lhe garante um sentimento de identidade. 

Considerando todas essas discussões, esclarecemos, portanto, que este trabalho busca 

analisar vida e poesia na cultura popular, a partir da história de vida de Xeba, partindo da 

compreensão de que a poesia, na cultura popular, só significa quando une estético e cotidiano, 

quando se explicita o contexto em que essa emerge, isto é, entendemos a necessidade de 

refletir como a memória reelabora as vivências e experiências com o mundo, do poeta, na 

poesia que este produz. A produção do poeta popular Xeba reelabora a memória da sua gente, 

narrando a vida de personalidades falecidas, mas vivas nas lembranças do seu grupo, e de 
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pessoas com as quais convive em suas atividades, o que podemos compreender através da 

afirmação de Montenegro (1994, p.19): “A memória coletiva de um grupo representa 

determinados fatos, acontecimentos, situações; no entanto, reelabora-os constantemente. 

Tanto o grupo como o indivíduo operam por transformações”. 

Nessa perspectiva, a questão que pretendemos responder com este trabalho é: qual a 

relação da poesia oral popular produzida pelo poeta Xeba com a sua vivência, as suas 

experiências individuais e sua relação com a comunidade onde vive? Entendemos que, ao 

invés de anular essa vivência, em torno dela emergem os sentidos para o fazer poético. 

Analisar a poesia oral sem a instância primeira da vida, ao nosso ver, anula muitos dos 

significados que o poeta atribui aos seus poemas. Poesia e identidade, portanto, são 

indissociáveis. Pelo que pudemos observar, as identidades não são imutáveis. As práticas 

artísticas populares garantem ao agente da cultura popular uma identidade diante do seu grupo 

e se modificam cada vez em que o contexto histórico-social que relaciona o sujeito ao seu 

grupo muda. 
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CAPÍTULO 2 A ARTE DE OUVIR OS QUE NÃO SÃO OUVIDOS: A PESQUISA NA 

CULTURA POPULAR 

 

 
Amigo, para mim, é só isto: é a pessoa com quem a gente gosta de 

conversar, do igual o igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar 

próximo. Só isto, quase: e os todos sacrifícios. 

 

(JOÃO GUIMARÃES ROSA) 

 

 

2.1 As contribuições da história oral nos estudos da memória na cultura popular 

 

 

Um dos maiores desafios da pesquisa no campo das Ciências Humanas e sociais era o 

contato do pesquisador com o colaborador, especialmente quando aquele pretende desvelar a 

história de vida deste. Muitos colaboradores podem sentir-se ameaçados com a presença do 

pesquisador, uma vez que, por não conhecê-lo, não se sentem confiantes para falar de sua 

vida, de sua produção artística. Sendo conhecedor dessa problemática, antes de iniciar a 

pesquisa de campo, nos voltamos para as discussões sobre a Nova História em torno da 

relação entre história e a memória popular, o que me ajudou a entender como os relatos orais 

passam a incorporar os estudos culturais e históricos, e procuramos nos apropriar dos aportes 

teórico-metodológicos da História Oral, uma vez que essa me possibilitaria uma postura mais 

dialógica com o meu colaborador. 

Contudo, é preciso lembrar que nem sempre os estudos históricos se interessaram pela 

voz-memória dos sujeitos simples. Segundo Certeau (2006, p. 65): 

 

 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-

econômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que 

circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, um posto de 

observação ou de ensino, uma categoria de letrados.  

 

 

Partindo do trecho acima, presente na obra A escrita da história, de Michel de 

Certeau, podemos entrever que os estudos historiográficos passaram por um processo de 

transformação, especialmente, no que diz respeito a sua relação com o discurso e, por 

conseguinte, com o lugar de onde fala o pesquisador. A “cientificidade” dos estudos históricos 

passou a ser questionada, essencialmente quando se “desvendou na história “objetiva” a sua 

relação com um lugar, o do sujeito” (CERTEAU, 2006, p. 67). 
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Ao desvelar que o historiador fala de um lugar social, os estudos históricos rompem 

com a visão tradicional da História e criam-se novas perspectivas para esses estudos, 

especialmente a partir das contribuições de Michael Foucault e da chamada Nova História. 

Os historiadores estabelecem novas relações com os acontecimentos históricos e 

culturais, e agora se interessam pelos não-ditos, pela memória não reconstituída pela história 

oficial. Esses estudos se voltam não apenas para a versão oficial da história e buscam 

reconstituir as memórias dos sujeitos que participaram dos acontecimentos históricos, porém 

vistos apenas como coadjuvantes no processo histórico, tais como as massas trabalhadoras, os 

camponeses impactados pelas transformações sociais, os refugiados de guerras, etc.  

Do mesmo modo, esse novo posicionamento do historiador diante dos fatos históricos 

possibilitou o uso de novas metodologias de pesquisa na área, e um dos métodos bastante 

recorrentes, nesses estudos, é o uso da História Oral. Esse método permite ao pesquisador 

ouvir as pessoas simples e reescrever a história considerando a voz desses sujeitos e suas 

memórias. Para o historiador oral interessa os fatos escolhidos pelo colaborador, o que 

implica em inúmeros conflitos entre a memória que ficou marginalizada e a memória 

histórica, já legitimada. Nem sempre os fatos reconstituídos pela memória dos sujeitos 

esquecidos pela história oficial apresentam o mesmo tecido narrativo. Ao narrarem a história, 

cada sujeito o faz a partir da memória, não apenas histórica, mas da memória vivenciada, das 

experiências e do impacto que esse fato histórico representou em sua vida e na vida do grupo 

do qual esse sujeito faz parte (cf. HALBWACKS, 2006). 

Desse modo, propomos, a seguir, algumas discussões em torno das contribuições de 

Michael de Foulcalt e da Nova História, em que os excluídos se inserem nas vozes da história, 

e de como essas vozes estão ancoradas numa memória coletiva relacionada ao contexto sócio-

histórico de um grupo, bem como refletiremos como a história oral oportuniza o despertar 

dessas vozes, especialmente no contexto da cultura popular. 

Enfatizamos que escolhemos discorrer sobre o método da história oral, dentro das 

discussões mais amplas da Nova História, tendo em vista a nossa preocupação em situar o 

modo como o pesquisador em cultura popular se relaciona com a memória coletiva de 

determinados grupos e/ou sujeitos. Esse método, a nosso ver, redimensiona, não apenas o 

posicionamento do pesquisador frente aos bens histórico-culturais de determinados grupos, 

mas, acima de tudo, estabelece novos rumos na presença da alteridade na história. 

Nesse sentido, a Nova História não mais se restringirá a compreender a história por 

meio de documentos institucionalizados, oficiais, tradicionais, considerados como 

“verdadeiros”. Ela buscará novos documentos, começando a construí-los por meio da escuta 
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das vozes marginalizadas e de outros vestígios que passam a ter o mesmo valor que os 

documentos oficiais. Assim, os documentos orais entram na história e as relações de poder 

responsáveis pelo esquecimento da participação das classes marginalizadas na história, para 

que a classe dominante ganhe ares de heroísmo, aos poucos vão se transformando. 

Ao invés de uma elaboração da história que pode ser comparada a um monólogo por 

impor uma só visão dos acontecimentos, a história se tornou dialógica e a Nova História 

considera como “sujeitos das Histórias” não só os grandes homens responsáveis por fatos 

históricos como guerras, tomadas de poder, entre outros. Ela se interessa e dá voz a todos os 

homens, o que oportuniza as vozes do povo, antes destinada ao silêncio. Assim, são 

consideradas as condições de produção da história e tanto o historiador como o sujeito que 

testemunha os acontecimentos, são situados dentro dessas condições sócio-históricas. Como 

afirma Halbwachs (2006), o historiador vê a história, depois que ela já ocorreu. A Nova 

História se interessa pela história viva em constante reelaboração e por anônimos que a fazem. 

Segundo Burke (1992, p.12), 

 
 

A história tradicional oferece uma visão de cima, no sentido de que tem 

sempre se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens, estadistas, 

generais ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da humanidade foi 

destinado um papel secundário no drama da história. A existência dessa 

regra é revelada pelas reações a sua transgressão. Quando o grande escritor 

russo Alexandre Puskin estava trabalhando em um relato de uma revolta de 

camponeses e de seu líder Pugachev, o comentário do czar Nicolau foi que 

“tal homem não tem história”. Nos anos 50, quando um historiador britânico 

escreveu uma tese sobre um movimento popular na Revolução Francesa, um 

de seus examinadores perguntou-lhe “Por que você se preocupa com esses 

bandidos?”.  

 

 

Conforme as palavras de Burke (1992), a história oficial ou tradicional tem o seu foco 

nos chamados “grandes homens”, enquanto ao povo resta a função de coadjuvante da história 

e, na maior parte dos casos, são considerados “homens sem história pelos membros das 

classes dominantes, tendo suas vozes silenciadas”. Como lemos ao final da citação anterior, 

havia uma resistência para que a academia compreendesse trabalhos desta natureza. Ouvir a 

memória de determinados grupos era um trabalho considerado sem contribuição científica, 

uma vez que, na visão tradicional, a história deve interessar-se apenas por “Grandes feitos” e 

“Grandes homens” e basear-se apenas em documentos oficiais. Porém, na contemporaneidade 

ocorre uma abertura para o estudo das identidades culturais e da história por meio da voz de 

quem a vive, independente da classe social a que pertence. 



43 

 

 

Outro fator significativo é que a Nova História oportuniza ouvir os relatos orais, os 

testemunhos vivos presentes na memória coletiva de um povo. Porém, se a história se 

interessa pelos fatos que já passaram como diferenciar o passado e o presente? Nesse sentido, 

precisamos compreender as diferenças entre a memória coletiva e a memória histórica. A 

memória histórica, segundo Halbwachs (2006), se opõe à tradição, epicentro da memória 

social e coletiva, pois a história de um acontecimento é estudada quando este se desfez na 

memória, quando já ocorreu uma ruptura entre a leitura da história e os grupos que a 

rememoram. Segundo o mesmo autor: 

 

 
A memória coletiva se distingue da história sob pelo menos dois aspectos. 

Ela é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada 

tem de artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou é 

capaz de viver na consciência do grupo que a mantém. (HALBWACHS, 

2006, p. 102). 

 

 

A memória histórica de um povo rememora os acontecimentos a partir das 

experiências coletivas, dos valores comuns ao grupo em relação aos fatos históricos e sua 

repercussão na vida social. Assim ela se torna coletiva por se manter viva por meio das 

relações sociais entre os membros de um grupo que partilham lembranças comuns e a partir 

dos contextos tem a oportunidade de rememorá-las. Quando apresentada apenas pelo viés 

oficial com referenciais alheios ao grupo, a memória é apenas histórica. Na coletividade, esse 

universo simbólico comum que une um grupo constrói uma identidade coletiva. Enquanto a 

memória histórica se concentra no passado, a memória coletiva ressignifica o passado no 

presente. A memória histórica se ocupa dos acontecimentos quando a memória coletiva já o 

deixou de lado, já abandonou a consciência de um determinado grupo. Memória e história se 

distanciam, pois “A Memória de uma sociedade se estende até onde pode – quer dizer, até 

onde atinge a memória dos grupos de que ela se compõe” (HALBWACHS, 2006, p. 105). 

Contudo, essa relação entre História e memória é ressignificada com os estudos da 

Nova História e a utilização do método da História Oral nas pesquisas históricas. Ao ser vista 

“de baixo” (cf. BURKE, 1992), isto é, quando compreendida a partir da identidade dos grupos 

minoritários, os estudos da Nova História permitiram a reconstituição da memória coletiva de 

muitos grupos populares. Além disso, ao ouvir a versão da história a partir de relatos orais, a 

História passa a ser reescrita a partir da memória individual dos sujeitos e, dessa forma, acaba 

por constituir-se, em muitos casos, como uma reconstituição da memória coletiva de 
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determinados grupos, uma vez que, toda memória individual está inserida no contexto de uma 

memória social e coletiva. 

 

 

2.2 A História Oral: vozes esquecidas na História 

 

 

O fazer do historiador oral, localizado no hiato que existe entre o vivido e o narrado e 

na construção da história enquanto uma representação do passado, conforme aborda 

Montenegro (1994), é um caminho repleto de dificuldades, pois não se encontra mais no 

cômodo e confortável lugar de autoridade do conhecimento. O seu trabalho precisa da ruptura 

com a tradicional postura etnocêntrica dos pesquisadores, pois depende em tudo da relação 

entre o narrador e o ouvinte, principalmente no trabalho com a cultura popular.  

O historiador oral não deve se exaltar enquanto legitimador da cultura e da memória 

popular. O respeito às escolhas do colaborador, sobre o que falar e como falar, é uma atitude 

do historiador que torna a relação dialógica. O respeito pela testemunha, por seu valor pessoal 

e social.  

Dessa forma, com o compromisso de “ouvir aqueles que não foram ouvidos” 

(PORTELLI, 1997, p.18), o bom senso deve ser o guia de uma relação que, antes de ser 

científica, é humana. Um ser humano não pode ser tratado como um objeto. Também não 

podemos agir com paternalismo, como se a relação fosse uma prática de piedade. Deve ser 

tecido um laço comum, pois os relatos orais não estão prontos e acabados na memória do 

indivíduo, mas são elaborados na relação que se forma entre o colaborador e o historiador 

oral. Sobre o ambiente propício para essa relação, Portelli (1997, p.20) afirma que: 

 

 

Devemos, não obstante, fazer um esforço para criar um ambiente em que as 

pessoas tenham condições de estabelecer os próprios limites e de tomar as 

próprias decisões a esse respeito. Não o conseguiremos ignorando as 

diferenças que nos tornam desiguais, nem paternalística (e desonestamente) 

simulando uma igualdade que inexiste. Em vez disso, devemos deitar por 

terra a diferença, encará-la menos como uma distorção de comunicação de 

que como a própria base desta e situar a conversa no contexto da luta e do 

trabalho, com o intuito de criar igualdade. Temos um interesse não apenas 

ético, mas também profissional nesse processo.  

 

 

Não é pertinente forçarmos uma neutralidade em busca de um distanciamento e de 

uma objetividade científica que é praticamente impossível quando lidamos com pessoas. O 

trabalho que realizamos no campo da história oral pretende ser dialógico, ou seja, construído 
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pela interação dos dois pontos de vista, o do historiador e do colaborador. A visão do 

historiador coexiste com a visão do colaborador. Não devemos temer que a nossa 

interpretação adquirisse um caráter subjetivo e conduza os leitores do trabalho a uma leitura 

sintomal. Os trabalhos com a história oral devem ser dialógicos, assim como a memória, e 

dará origens a muitas interpretações de acordo com o contexto de vida de cada leitor. 

(PORTELLI, 1997). 

Um distanciamento que trate o colaborador como objeto de estudo e o coloque em um 

turno inferior ao do pesquisador se torna um obstáculo quando nos propomos a conhecer a 

vida e a história de seres humanos. O pesquisador deve unir disponibilidade para ouvir, 

respeito pelo mundo do colaborador e por sua experiência de vida, principalmente por ser o 

pesquisador uma pessoa “de fora”.  

Nesse sentido, a interferência do pesquisador durante as entrevistas deve ser mínima, 

respeitando as escolhas, as histórias e os fatos que marcaram a sua vida, que não se 

distanciam da narração, dos testemunhos. É através do posicionamento do pesquisador diante 

do sujeito pesquisado. A postura do pesquisador conduzirá o trabalho com a memória na 

cultura popular. Se o pesquisador é um historiador em busca de relatos orais apenas para a 

confirmação da história oficial, e conduz toda a construção narrativa dos fatos, não há um 

vínculo direto entre a pesquisa histórica e a instrumentalização técnico-metodológica da 

historia oral, uma vez que essa “é a arte de ouvir” (cf. PORTELLI, 1997). O historiador oral 

deve ser ouvinte paciente, nisso consiste a técnica da história de vida, uma técnica dialógica 

que permite ao sujeito selecionar o que deseja contar, sem a interferência do pesquisador. 

Nessa perspectiva, Queiroz (1991) fará a diferença entre as técnicas da história de vida 

e do depoimento. O depoimento é previamente conduzido pelo pesquisador, que detém o 

começo da conversa e estabelece o que deve ser relatado e se esgota quando não se fala mais 

sobre os assuntos do seu interesse. Já a história de vida é uma longa interação que necessita de 

muitas conversas com o colaborador que considera não só os relatos sobre os temas do 

interesse do pesquisador, mas tudo o que é narrado. Se as experiências são escolhidas pelo 

colaborador para serem narradas, isso não acontece em vão, mas devido à importância no 

contexto de sua vida. É esse contexto que devemos apreender em primeiro lugar e depois os 

fatos históricos ou a produção artística subjacente. Para melhor compreendermos essas 

diferenças, vejamos o que afirma Queiroz (1991, p.7): 

 

 
A diferença entre história de vida e depoimento está na forma específica de 

agir do pesquisador ao utilizar cada uma dessas técnicas, durante o diálogo 
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com o informante. Ao colher um depoimento, o colóquio é dirigido 

diretamente pelo pesquisador; pode fazê-lo com a maior ou menos sutileza, 

mas na verdade tem nas mãos o fio da meada e conduz a entrevista. Da 

‘vida’ de seu informante só lhe interessam os acontecimentos que venham 

inserir-se diretamente no trabalho, e a escolha é unicamente efetuada por 

este critério. Se o narrador se afasta em digressões, o pesquisador as corta 

para trazê-lo de novo ao seu assunto. Conhecendo o problema, busca obter 

do narrador o essencial, fugindo do que lhe parece supérfluo e desnecessário.  
 

 

Para a pesquisa histórica e/ou em cultura popular, o auxílio metodológico da história 

oral pode possibilitar ao pesquisador manter um diálogo constante com o colaborador. O 

respeito à voz do colaborador e as diferenças entre o seu universo e o do pesquisador não são 

transpostos. Contudo, o método da História Oral permite que as vozes, de um e de outro, se 

façam importantes no percurso do trabalho. Para Rodrigues (2006, p. 64), um dos requisitos 

imprescindíveis do pesquisador é “a disposição de ouvir e o interesse e o respeito pelos 

pontos de vista daqueles que propõem partilhar suas experiências com um grupo que 

extrapola seu meio social e familiar”. 

O método da História Oral, pertinente para a pesquisa de campo nos estudos da cultura 

popular, e eixo norteador dessa pesquisa, se baseia no exercício da paciência, pois é 

necessário que a prática popular estudada seja observada a partir do contexto social em que 

ocorre. Segundo Xidieh (1993, p. 24)  

 

 
A paciência é um dos melhores passos do método de pesquisa de campo e 

que o grupo todo dentro do seu contexto sócio-cultural é o que realmente 

importa, concedendo-se, evidentemente, certa importância àqueles 

informantes por eleição, porém não absoluta importância. 

 

 

Nesse sentido, não podemos desconsiderar nenhum detalhe que faça parte da situação 

social em que se insere o sujeito pesquisado e/ou as condições imediatas da relação 

pesquisador/pesquisado, bem como outras vozes além da voz do narrador que apresenta 

significado na compreensão das suas relações com a memória coletiva.  

A metodologia de pesquisa proposta pela história oral requer a existência de uma 

relação, entre o pesquisador e o sujeito pesquisado, de confiança e de respeito, o que nas 

entrevistas deve se manifestar pela disponibilidade de ouvir tudo o que o narrador deseja 

contar sobre a sua vida e a sua arte, interferindo o pesquisador o mínimo possível na fala do 

narrador para que este dê à sua narrativa a ordem dos fatos que surgir em sua memória. Nesse 

ínterim, o pesquisador poderá ter a impressão de falta de ordem e linearidade na voz do 
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narrador, no relato dos acontecimentos marcantes de sua vida. Contudo, é preciso que aquele 

observe o fluxo da narrativa, considerando as escolhas do colaborador, atentando para as 

experiências que são narradas, como também das recusas e dos silêncios que apareçam na 

narração. 

Dentro da história oral, a técnica da história de vida respalda a prudência de priorizar a 

voz do narrador, deixando que siga o fluxo natural da sua memória, cabendo ao pesquisador 

compreender a importância das particularidades da forma como ele narra e as relações da 

narração com o seu contexto de vida. Sobre a técnica da história de vida, Rodrigues (2006) 

conclui que é um tipo específico de relato no qual o narrador conta sua existência através do 

tempo, reconstruindo fatos já vivenciados e transmitindo as experiências adquiridas a partir de 

uma narrativa individual dos acontecimentos que considera significativos. Assim, é papel do 

pesquisador desvendar o tecido narrativo construído a partir de sua interação com o sujeito 

pesquisado. 

É a liberdade de narrar e a disposição de ouvir que diferencia a entrevista do 

depoimento. Este obedece a um roteiro pré-determinado, e desconsidera as informações que 

não interessam à pesquisa, enquanto a entrevista ocorre respeitando-se à fala do narrador. A 

pesquisa no âmbito da memória coletiva, em cultura popular, tem na História Oral um campo 

dinâmico que permite uma reconfiguração dos lugares sociais dos sujeitos envolvidos. O 

pesquisador e o colaborador devem manter uma relação de dialogismo, na qual os lugares 

sociais, inevitavelmente presentes no momento da pesquisa, não apareçam como uma relação 

de poder instransponível. Ao mesmo tempo em que é o intelectual que pesquisa, o 

pesquisador é também observado pelo seu colaborador, o qual do mesmo modo se torna 

pesquisador dos modos e atitudes daquele sujeito. (cf. PORTELLI, 1997). 

Assim, o essencial na técnica da história de vida não é o assunto de interesse do 

pesquisador, mas a vida do colaborador e o que a ela está fortemente relacionado. Por isso o 

respeito também as suas recusas, silêncios, repetições, conforme Rodrigues (2006). Na 

narração de sua vida, o colaborador tece as suas relações com o seu grupo social, o que 

reforça o caráter coletivo de sua memória. O testemunho histórico ou a prática cultural do 

colaborador está vinculado à sua vivência e, ao mesmo tempo, às memórias advindas do seu 

grupo. São momentos da vida que gradativamente vão formando a colcha de retalhos da 

memória. 

É a história dentro da vida. Sobre a sua experiência na pesquisa de D. Maria, a maior 

romanceira do Brasil, Rodrigues nos esclarece a perspectiva da história de vida.  

 



48 

 

Assim, a característica dialógica do método me possibilitaria conhecer a 

colaboradora da pesquisa por meio do relato individual de sua história. 

Ouvindo a experiência de D. Maria José, pelo relato específico da história 

oral chamada de história de vida, essa “ciência do indivíduo” me 

possibilitaria manter a perspectiva critica almejada pelo trabalho, 

conservando o propósito de privilegiar a fala da colaboradora para juntar as 

peças que compõe o grande mosaico de sua memória revelando como as 

práticas culturais desse sujeito se vinculam a sua vida. (RODRIGUES, 2006, 

p. 64). 

 

 

Thompson reforça a importância da história de vida. Quando a história oral busca a 

memória de um acontecimento histórico, os detalhes sobre o acontecimento surgem a partir 

das histórias de vida e da memória coletiva de um grupo que relata o impacto que um fato tem 

na vida social. Leiamos:  

 

 
A história de vida que nos foram contadas revelaram-se ricas em detalhes 

sobre a guerra e seus impactos, mas estavam também profundamente 

influenciadas pelas vidas desses homens no pós-guerra, por seu papel de 

contadores de histórias e por seus relacionamentos comigo e com a lenda de 

suas vidas.(THOMPSON, 2006, p.66). 

 

 

Dessa forma, a técnica da história de vida permite que pessoas simples tenham a 

oportunidade de construir uma representação de si enquanto sujeito, auxiliados pelo 

historiador, demarcado sócio-historicamente e se sintam também fazedores da história, 

quando por muito tempo só lhes foi destinado o silêncio. Essas vozes, silenciadas pela 

História oficial, resguardam na memória acontecimentos históricos, mas, principalmente, o 

impacto desses acontecimentos em sua vida e na vida de seu grupo. Nesse sentido, ao ouvir o 

povo, sua cultura, o historiador oral reconstitui não apenas o fato histórico e/ou a 

manifestação cultural, mas principalmente as histórias de vida de homens e mulheres simples. 

A Nova História proporcionou a inclusão de todos os homens em pé de igualdade na 

escritura da história, ampliando as fontes históricas, antes formadas principalmente por 

documentos oficiais escritos, para as fontes também orais em que o povo pode incluir a sua 

visão dos acontecimentos, muitas vezes subvertendo a história oficial construída para exaltar 

os “grandes” e formar a sua imagem de heróis e vencedores. 

A memória é apreendida por meio da história oral e passa a valer também como 

história, o que estreita a relação da história com aqueles considerados distantes dela, como se 

somente os membros da classe social dominante pudessem ser participantes da dinâmica 
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histórica. O estudo por meio da história oral tem se multiplicado na contemporaneidade e 

representa uma inovação nas ciências humanas. Sobre isso Frisch (2006, p. 76) conclui que: 

 

 
Nesse contexto, as histórias orais ocupam o primeiro plano no conjunto mais 

amplo de estudos inovadores sobre história social e cultural que tiveram 

profundo impacto revisionista sobre os conceitos de processo e explicação 

históricas, mesmo em áreas tradicionais, como a da história diplomática e 

política. O que motivou esses estudos foram as novas metodologias 

fundamentadas no esforço de recuperar a experiência e os pontos de vista 

daqueles que normalmente permanecem invisíveis na documentação 

histórica convencional e de considerar seriamente essas fontes como 

evidência. 
 

 

Assim, a história oral, por meio da escuta da memória, representa uma guinada no 

fazer da história e o historiador não é mais um expectador passivo que olha os acontecimentos 

do lado de fora, nem o povo é mais silenciado. Os dois trabalham em conjunto para superar a 

visão apresentada pelas ideologias dominantes e aumentar o repertório da história, que pode 

contar outras visões e enriquecer os estudos históricos e culturais, fazendo da história um 

caleidoscópio em que todos formam a sua imagem e deixam a sua marca. 

 

 

2.3 Nas brumas da memória, poesia e vida se revelam: entrevistando um poeta do povo 

 

 

Em minha participação na pesquisa Memória, narrativa e identidade regional: um 

estudo sobre os contadores de histórias do Alto Oeste potiguar tive minhas primeiras 

experiências enquanto pesquisador no campo da cultura popular, visto que outras entrevistas 

realizadas na minha atividade docente de professor de língua portuguesa não se tratavam de 

uma pesquisa de caráter formal e científico. Nas entrevistas com os contadores de histórias, a 

minha ansiedade em ouvi-los dificultava as escolhas do narrador sobre o que deveria contar. 

Como já conhecia alguns contadores, como D. Raimunda, do sítio Santo Antônio, em Luís 

Gomes, e suas histórias, ficava com medo de perder detalhes dos contos ou do contador não 

narrar todas as histórias que já tinha ouvido falar. Essa atitude criava um ambiente impróprio 

para a pesquisa e muitas vezes o narrador perdia a sua lógica própria do contar e soltava o fio 

condutor da sua memória narrativa. As imprudências ocorridas durante esta minha 

participação na pesquisa geraram dúvidas e reflexões que me levaram às leituras sobre o 

método da história oral e especificamente a história de vida enquanto método adequado para 

as pesquisas sobre a memória na cultura popular. 



50 

 

Conforme vimos no tópico anterior, a história de vida permite ao narrador fazer suas 

escolhas, mover as bobinas da sua memória, selecionar não só os fatos que deseja narrar, mas 

a forma e o tom de sua narrativa. O pesquisador deve interferir o mínimo possível nesse 

movimento que desenha o perfil de uma vida costurada por saberes e experiências. Assim, 

revi minha postura de pesquisador e adotei os métodos da história oral buscando respeitar as 

vozes dos sujeitos – agentes da cultura popular que entrevistei. 

Como já conhecíamos o colaborador da nossa pesquisa, o senhor Francisco de Assis, 

Xeba, que guarda na memória os irmãos falecidos de Luís Gomes, devido a sua participação 

freqüente nas aulas de língua portuguesa, o nosso contato com o poeta aconteceu de forma 

razoavelmente natural. Quando elaboramos o projeto de dissertação apresentando a escolha 

do nosso colaborador, o fizemos por causa dessa aproximação já existente e da minha 

percepção do desejo dele de falar sobre sua vida, de falar sobre o valor da poesia em sua 

história, já que em suas apresentações só interessavam os poemas. O espaço estava aberto 

apenas para a sua arte, não para a sua vida. No intuito de ouvir a narrativa de vida de um 

poeta popular, no ano de 2009 me aproximei do poeta em uma de suas apresentações no 

Colégio Municipal Padre Osvaldo e, com a ajuda da professora Solange Batista, expliquei-lhe 

as intenções e objetivos do meu trabalho. 

O poeta contou-nos que foi procurado, gravaram seus versos, mas não explicaram o 

destino da gravação. Diante desse relato, a minha preocupação em esclarecer a intenção do 

meu trabalho aumentava gradativamente. Mais uma vez o procurei, desta vez em um ambiente 

onde ele se reúne com os amigos para contar suas histórias, recitar seus versos e testemunhar 

a sua superação do drama do alcoolismo: o bar do senhor Pedro Aninha, localizado quase em 

frente à minha casa. Falei novamente sobre a minha perspectiva de trabalho e ele mais uma 

vez concordou. Sua fala quando disse “eu não sei muita coisa não, mas o pouco que eu sei dá 

pra saber o que querem comigo. Uma vez filmaram o poema Aos irmãos falecidos, botaram 

no computador, meu sobrinho viu lá onde ele mora e eu não sabia pra que era”. O senhor 

Xeba foi muito enfático e firme em sua postura. Ao repetir a falta de ética e respeito com sua 

pessoa, ele demonstrou que sua aceitação do trabalho tinha condições como a total clareza dos 

objetivos das entrevistas. Mesmo deixando clara a minha proposta percebi que essa confiança 

seria construída no decorrer das nossas conversas. 

No dia 26 de novembro de 2009, fui à sua casa no bairro Sol Nascente para marcar o 

início das entrevistas. O colaborador estava empolgado, recitou alguns poemas e se 

emocionou por ter a oportunidade de falar sobre a sua vida. Nesta visita passamos quase uma 

hora conversando sobre como seriam as entrevistas. Ele apresentava forte preocupação em 
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atender as necessidades da minha pesquisa. Combinamos de nos encontrar semanalmente, às 

sextas-feiras, a partir das oito horas da manhã. 

Na primeira manhã de entrevista cheguei à sua residência acompanhado do meu primo 

Iago Alexandre. Expliquei como seriam as entrevistas e pedi a sua permissão para gravá-las 

em vídeo. Como eu me concentrava na nossa conversa, Iago seria o responsável pela 

filmagem. Antes de iniciar a gravação, o colaborador perguntou sobre o que deveria falar. 

Procurei deixá-lo à vontade para que conduzisse a narração de sua vida. Muitas vezes, durante 

as entrevistas o colaborador insistia para eu perguntar, dizer o que queria ouvir e tentávamos 

convencê-lo de que tinha liberdade para selecionar o repertório de sua vida e de sua poesia. 

As entrevistas se realizaram até janeiro de 2010, com alguns intervalos devido às 

festas de fim de ano. Em muitos momentos, ao relatar os sofrimentos de sua vida, o poeta se 

emocionou e chorou, como quando falou das dificuldades para estudar, por causa da 

intransigência do pai. 

O colaborador muitas vezes perguntou o destino das gravações. Essa preocupação 

demonstrou seu estranhamento por meu trabalho ser o primeiro que lhe deu oportunidade de 

falar de sua vida. Constatei a sua preocupação em “fazer bonito”. Frequentemente perguntava 

se estava repetindo demais e perguntava sobre o assunto e os poemas que eu desejava ouvir. 

Costumava dizer: “Você fique me perguntando” Também perguntava se já recitou 

determinado poema. Eu tentava deixá-lo à vontade na condução da narrativa. Quando ficava 

em silêncio para relembrar ou quando se emocionava, busquei respeitar esses momentos, 

principalmente se a recordação era dolorosa, eu interferia para que percebesse que poderia 

mudar de assunto. Por sermos do mesmo município, quando o poeta falava de pessoas 

conhecidas da história local, eu demonstrava saber de quem se tratava como forma de 

construir um laço comum, de fazê-lo perceber que apesar de ser pesquisador, eu não era “o 

doutor de fora, mas uma pessoa do seu universo”. 

A importância da educação e a tristeza pela falta de oportunidade para estudar foi um 

dos assuntos mais significativos em nossas conversas. Apesar da pouca escolaridade, pois o 

poeta afirma saber apenas assinar o seu nome e ler de forma limitada, sente-se um leitor do 

seu mundo que é traduzido por meio da poesia. Assim, o seu saber poético é sentido como 

uma compensação divina pela falta do saber escolarizado. O fato de saber tocar viola e 

construir seu próprio ritmo, segundo o colaborador é um “dom doado por Deus” porque nunca 

teve nenhuma instrução sobre música. Os artistas populares que consideram sua produção um 

dom de Deus a colocam a serviço de sua gente e, segundo eles, não se pode deixar de exercer 

esse dom nem usá-lo para fins lucrativos. Sobre essa questão, Ayala (2003, p.101), ao falar 
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sobre apresentações gratuitas do poeta repentista Valença e a sua concepção de dom e de arte, 

diz que “Para ele a arte era uma dádiva divina que não devia ser utilizada como fonte de 

recursos”. A solidariedade tão característica das comunidades populares é baseada nessa 

compreensão de que um dom deve ser colocado a serviço dos que precisam. Cada agente 

serve com o dom que lhe é peculiar. Orações, benzimentos, poemas, canções, conselhos por 

meio de histórias narradas que norteiam formas de comportamento, todas essas manifestações 

da cultura popular são a retribuição pela dádiva da qual os agentes sentem-se merecedores. 

Como exemplo dessas relações, o ato de cuidar de moribundos, ajudando-o a fazer a 

passagem, e encaminhar a sua alma, realizado por pessoas reconhecidas por uma comunidade 

como dignos dessa função. Rodrigues (2008, p.53), ao falar sobre a atuação de D. Maria José 

em sua comunidade, nos diz que: 

 

 
Nas culturas populares, pude observar que essas trocas se constituem 

baseadas na reciprocidade. Sendo assim, é possível tecer relações entre a 

atitude de prestar, de forma beneficente, seu esforço para encaminhar os 

mortos e a instituição de um dom, que é uma dádiva divina. Dessa forma, 

como a função de curar com os benzimentos, cuidar dos mortos também 

seria assumir um compromisso de exercer essa prática em prol dos seus e 

daqueles que necessitassem.  

 

 

Nessa mesma concepção de dom, o poeta serve aos seus como narrador, guardando em 

sua memória as pessoas e os acontecimentos marcantes na vida da sua comunidade. Por 

reconhecer a importância da escrita, o poeta falou-me que não tinha nenhum poema registrado 

por esse código e numa das entrevistas, antes de começarmos a gravar, ele me pediu que ao 

final do meu trabalho o entregasse os poemas transcritos. Esse é um compromisso ético com o 

colaborador que deve ser assumido como forma de retribuição da pesquisa à confiança 

depositada no trabalho. 

Sobre a consciência da importância da escrita, Ayala, (2003, p. 117) ressalta que: 

 

 

O ato de usar a escrita como apoio da memória oral é procedimento que 

permite a seguinte avaliação: aqueles que participam do universo da cultura 

popular têm consciência de que a escrita é um poderoso instrumento e que 

pode servir para guardar o oral do esquecimento. Pode parecer paradoxal 

mas, neste caso, a escrita é posta a serviço da oralidade. 
 

 

Isso nos leva a refletir sobre como proceder com as transcrições após a conclusão do 

trabalho com relação àquele que teve a disposição de falar de sua vida para o pesquisador, 
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especialmente quando seu trabalho é construído por meio da técnica da história de vida. 

Portelli (1997), ao abordar o tema da ética na história oral, aborda a responsabilidade social 

com os resultados de uma pesquisa, em devolver não só ao colaborador o material obtido, 

como fitas gravadas, vídeos, transcrições, mas colocar esse material à disposição da 

comunidade à qual pertence o sujeito entrevistado. Segundo o historiador, uma postura ética é 

mais gratificante para o pesquisador do que mesmo para o sujeito entrevistado e o trabalho se 

conclui quando devolvemos os resultados para os que contribuíram para sua realização. O 

trabalho de pesquisa sobre a memória de um povo e a sua restituição devem intervir, segundo 

Portelli, na história cultural da comunidade, mudando a representação que tem de si. Esta é a 

contribuição social de uma pesquisa sobre memória das comunidades quando as vozes 

ouvidas não se limitam apenas ao momento do trabalho. Portelli (1997, p.31) afirma que: 

 

 
O verdadeiro serviço que, acredito eu, prestamos a elas, a movimentos e a 

indivíduos consiste em fazer com que sua voz seja ouvida, em levá-la para 

fora, em pôr fim à sua sensação de isolamento e importância, em conseguir 

que seu discurso chegue a outras pessoas e comunidades. 

 

 

A entrega ao colaborador dos poemas transcritos conforme a sua vontade, das 

transcrições ou dos vídeos, caso permita, para o Centro da Cultura Popular “Escravo Jacó
2
” e 

uma possível publicação dos poemas em um livro romperá com o distanciamento da pesquisa 

acadêmica com a sociedade que viabiliza os nossos estudos. As vozes nunca ouvidas antes 

precisam ecoar, principalmente dentro da comunidade onde surgem e se fazem ouvir. 

Um fato foi significativo sobre o destino dos resultados. Na penúltima entrevista, o 

colaborador, antes da filmagem, perguntou o que ia fazer depois do trabalho, se ia fazer um 

livro. Estranhei a pergunta, porque o poeta já havia me pedido os poemas escritos e pensei 

que os objetivos do meu trabalho estavam claros. Então lhe expliquei que poderia publicar um 

livro com seus poemas para ser distribuído nas escolas e na comunidade. Em seguida, o poeta 

relatou que antes de eu chegar à sua casa para a entrevista, pessoas da comunidade o 

chamaram e disseram-lhe que eu iria fazer um livro para vender e ganhar dinheiro e na 

expressão popular utilizado pelo poeta “ele não ia ver nem do azul do dinheiro”. Porém, ele 

disse que respondeu às pessoas que não se preocupava com isso, que se eu quisesse podia 

fazer o livro. Na entrevista fez o seguinte comentário; “O que eu disse dá para você fazer um 

                                                 
2
É um museu de história e cultura pertencente à Associação Grupo Multirão que dispõe de acervos bibliográfico, 

áudio-visual e objetos culturais do município de Luís Gomes. 
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livro”. Nessa fala, além de expressar que já havia falado muito, a desconfiança estava 

subjacente. 

Quando a entrevista foi finalizada, mais uma vez esclareci que meu trabalho não tinha 

fins lucrativos e que ao final da pesquisa lhe entregaria os vídeos gravados com as entrevistas 

e os poemas escritos. O colaborador disse que não se importava com o que as pessoas 

disseram. Porém, fiquei preocupado com a visão que o poeta poderia ter do meu trabalho. Ao 

final das entrevistas, fui à sua casa e lhe entreguei uma cópia em DVD de cada uma das seis 

entrevistas. Nesse dia, o poeta, que numa de suas entrevistas me falou sobre o desejo de 

gravar um DVD com seus poemas cantados, pediu para que eu gravasse um pequeno ensaio. 

Esclareci que dos vídeos das entrevistas ele não poderia fazer cópias e eu não faria a não ser 

para os trabalhos de pesquisa e que além dos pesquisadores envolvidos no trabalho e do 

colaborador, ninguém mais teria acesso aos vídeos até a conclusão do trabalho e posterior 

restituição à comunidade, de acordo com a sua permissão. 

Como as entrevistas duraram de novembro de 2009 a janeiro de 2010, voltei à sua casa 

em abril de 2010, devido a outras ocupações acadêmicas, para a gravação. Assim que editei o 

vídeo, entreguei-lhe a cópia. Satisfeito com o primeiro DVD com seus poemas cantados, 

mandou fazer várias cópias e distribuiu entre seus amigos e familiares. Não se tratando de 

uma entrevista, não intervi nessa distribuição e fiquei aliviado por perceber que o colaborador 

compreendeu a minha postura de pesquisador e a seriedade do meu trabalho. 

Bosi, E., em entrevista à revista Na Ponta do Lápis, edição que reflete sobre as 

experiências da Olimpíada de Língua Portuguesa, ao ser perguntada sobre a função social da 

memória e sua contribuição para enfrentar os problemas atuais, respondeu: 

 

 
Depoimentos que você colhe não devem ser simplesmente arquivados. Todo 

depoimento existe para transformar a cidade em que ele floresceu. Escutar 

uma narrativa desencadeia em você, ouvinte, compromisso com o narrador, 

com a própria cidade em que a narrativa floresceu. Você é responsável. Por 

exemplo, eu entrevisto pessoas muito idosas e sensíveis às transformações 

urbanas. Isso desencadeia um compromisso com o plano diretor da cidade. 

Em uma pesquisa que fiz verifiquei que a maioria dos idosos acidentados na 

seção de ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo não era caso de 

médico, mas de advogado, por causa das calçadas da cidade, das casas 

populares mal construídas […]. (BOSI, E., 2009, p.24). 
 

 

As palavras da autora nos mostram que ouvir narrativas de vida requer 

responsabilidade e compromisso, não só com o colaborador, mas com a sua comunidade. A 

pesquisa deve contribuir para uma transformação na sociedade conforme também ressaltou 
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Portelli (1997). O pesquisador deve promover ações a partir da escrita das vozes que durante 

muito tempo ficaram silenciadas. Ao final da pesquisa, não devem retornar ao silêncio, mas 

ser o ponto de partida para uma nova visão da comunidade sobre sua cultura, para um 

despertar de sua identidade cultural, acabando com o sintoma contemporâneo da “vista 

cansada” que nos impede de ver e valorizar o que é nosso. Não falo de uma contribuição 

prática, como ressalta a autora, mas de um processo de humanização que pode chegar à 

sociedade através da academia e das escolas. 

Nessa mesma entrevista, Ecléa Bosi dá conselhos aos professores que trabalham com 

memórias, os quais são imprescindíveis para todos os pesquisadores em memória, na cultura 

popular e que trabalham com seres humanos, especialmente, com idosos. Para a autora, não se 

deve tratar um ser humano como mero objeto de pesquisa, mas como co-autor e sujeito-agente 

da pesquisa, que merece respeito e compreensão por sua voz e sua vida: 

 

 
O estudioso da memória deve ser uma pessoa preparada; não basta que 

conheça metodologia de pesquisa. Ele precisa compreender o depoimento 

como um trabalho do idoso, ele não pode registrar sem que o idoso tenha 

conhecimento da narrativa. Por mais simples que seja, o idoso tem o direito 

de reler aquilo que falou e ver se está de acordo. É uma questão ética. Entre 

todos os conselhos de método que dou, o mais importante é a 

responsabilidade pelo outro. Para a pessoa idosa, o depoimento sobre a sua 

vida é um ato de amizade. O escutador tem que responder a esse ato de 

amizade com outro ato de amizade. Ele se torna responsável eticamente pela 

narrativa: é um pesquisador diferente dos outros porque também se torna 

responsável pelo narrador e não pode abandoná-lo, tem de visitá-lo. 

Recebemos do entrevistado uma coisa preciosíssima: ele nos dá alento, seu 

tempo de vida. (BOSI, 2009, p.25). 

 

 

Nesse sentido, e diante dos desafios que a minha pesquisa de campo apresentou, 

vejamos que, conforme Ecléa Bosi nunca estaremos totalmente preparados para o estudo de 

memória. Cada pesquisa enfrenta dificuldades que lhe são peculiares porque cada ser humano 

é diferente e não há uma receita pronta. Em comum, devemos ter a consciência da 

responsabilidade pelo sujeito entrevistado, da honestidade e clareza das nossas ações e da 

atenção e amizade que devemos corresponder àquele que concordou em dividir sua vida 

conosco. 
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2.4 O poeta narra e narra-se: os caminhos da pesquisa 

 

 

São múltiplos os sentidos expressos quando um narrador fala de si, de sua vida e das 

experiências que obteve com sua gente. Nesse sentido, cabe ao pesquisador ouvir, como um 

público atento, o que o colaborador deseja contar. Sendo conhecedor dessa questão, optei por 

interferir o mínimo nas entrevistas com meu colaborador, no intuito de deixá-lo à vontade 

para narrar sua história. E, nesse momento nos apresentar inúmeros sentidos subjacentes em 

sua poesia; suas emoções; os tristes e os alegres sofrimentos da gente, como enxerga 

Guimarães Rosa; a paciência com as dificuldades da vida trazidas pela seca; a vida em 

família; os crimes que chocaram a comunidade, entre outros. O poeta-narrador tece a sua 

narrativa de vida não apenas por meio das palavras ditas, mas dos gestos, das lágrimas, do 

silêncio do olhar, elementos que são significativos para a construção da sua identidade. 

Esses sentidos puderam ser mais bem compreendidos quando, conforme relatei no 

tópico anterior, o poeta se sentiu gradativamente à vontade para falar de sua vida. Porém, 

sempre demonstrava preocupação com a sua narrativa perguntando sobre as entrevistas, em 

suas palavras, se o que dizia “estava servindo para o meu trabalho”, se podia repetir. O poeta 

demonstrava saber a diferença entre falar de sua vida e recitar os seus poemas para a 

comunidade, para seu público-receptor, e para um pesquisador interessado em sua poesia. O 

seu sofrimento, as suas dificuldades já são conhecidas pelos seus receptores que 

compreendem de onde brota a matéria-prima da sua obra, que é a vida em comunidade. 

Diante de um pesquisador, é mais difícil para um poeta recitar seus versos e relatar sua vida. 

Algumas vezes, antes de iniciarmos a gravação em vídeo, o poeta perguntava por que um 

homem estudado queria saber de sua poesia e, principalmente, de sua vida. Nesse sentido, o 

método da história oral por meio da técnica da história de vida me possibilitou a interação 

necessária para a pesquisa. Esse questionamento do colaborador é comum a todo agente da 

cultua popular quando é procurado por um pesquisador. O estranhamento do artista popular é 

conseqüente das práticas em que não são considerados como sujeitos, apenas como 

depositários dos bens culturais. Assim, é imprescindível o esclarecimento dos propósitos da 

pesquisa. Conforme Montenegro (1994, p. 149): 

 

 
O início de toda entrevista deve ser marcada por uma conversa de 

esclarecimento com o entrevistado para que este compreenda por que, para 

que e para quem ele está registrando suas memórias. Após a concordância 

do entrevistado em participar do trabalho, deve-se preencher uma ficha com 
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o nome completo, data e local de nascimento, endereço atual e data em que a 

entrevista está sendo realizada (Grifos do autor). 

 

 

Assim, desde a primeira visita ao colaborador tentei explicar-lhe o porquê de meu 

trabalho, conforme relatei no tópico anterior. Porém, apesar das muitas vezes em que tentei 

esclarecê-lo dos propósitos do meu trabalho, o colaborador constantemente indagava sobre o 

destino dos vídeos gravados com as entrevistas. Gradativamente, o poeta foi se certificando da 

honestidade do meu trabalho.  

Compreendemos a preocupação do poeta com os vídeos, quando, em uma das 

primeiras entrevistas, este nos revelou que algumas pessoas pediram para gravá-lo recitando o 

poema “Aos irmãos falecidos”. Essa postura causou alguns impactos na vida desse agente 

cultural, uma vez que alguns pesquisadores invadiram a sua privacidade e se apropriaram de 

seus conhecimentos, de sua arte sem ao menos, esclarecer a finalidade da pesquisa. 

Além disso, ao isolar a produção do momento social que propicia a sua existência, 

alguns pesquisadores adotam uma postura que elimina as marcas da vivência nas produções 

artísticas populares. Assim, o agente é forçado a construir outra imagem de si, outra 

personalidade diferente daquela apresentada a partir do seu relacionamento e atuação no seu 

grupo. Segundo Rodrigues (2006, p.23):  

 

 
Ao eliminar toda referencia às práticas cotidianas que os compõem e para os 

quais foram feitas, essa maneira de conceber a cultura popular como a 

expressão de um povo pressupõe que uma determinada personalidade exista 

a priori, e não como um produto das relações sociais. 

 

 

O olhar que o colaborador recebe do pesquisador é diferente daquele que recebe do 

público-receptor de sua comunidade e a postura do pesquisador deve ser de esclarecimento 

dessa diferença, de forma que o colaborador sinta o mesmo respeito e reconhecimento que 

possui em seu meio, principalmente no que se refere às suas escolhas do que decide narrar, da 

ordem dos fatos narrados de acordo com o significado destes fatos para a sua vida. 

Já discutimos, nesse trabalho, que a produção e recepção cultural popular se baseiam, 

quase sempre, na vida comunitária, no tempo comunitário, na solidariedade que rege as 

relações sociais entre artistas e público-receptor e nas funções sociais dos bens culturais nos 

momentos de trabalho, de festa e de religiosidade. Segundo Ayala (2002, p.01): 
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No caso da literatura oral, dá-se conselho, narra-se experiência de vida, 

contam-se casos exemplares, utilizam-se adivinhas para estimular a 

inteligência, atenção e rapidez de raciocínio das crianças, valendo-se do 

imaginário, de recursos mnemônicos e outras sabedorias tidas como 

necessárias para bem educar e estabelecer formas de comunicação com 

pessoas de gerações diferentes. Aprender a dançar, cantar e tocar 

instrumentos bem cedo, da mesma forma que auxilia nos serviços, são 

necessidades para moldar o corpo e a resistência para o tempo do trabalho e 

para o seu oposto, o tempo das festas, também necessário para a vida. 

 

 

Conforme a autora, a literatura oral tem a possibilidade de acontecer nos momentos de 

convívio comunitário, de trabalho em grupo e de festas. É nessa socialização que a literatura 

popular acontece. Como explica Alfredo Bosi (2001, p.11), “O tempo da cultura popular é 

cíclico […]. Tempo sazonal, tempo de lavrador, marcado pelas águas e pela seca.” Segundo 

esse autor, a cultura popular é vivida em grupos que apresentam uma certa estabilidade social 

em que o tempo é marcado simbolicamente e está dividido em momentos de trabalho e de 

folga, de alegria e de tristeza, de seca e de inverno. Nesses momentos, as formas da literatura 

oral popular têm seu valor simbólico atribuído pelo grupo e pela significação que possuem em 

sua memória. Diante dessa discussão tantas vezes tomada neste trabalho, queremos 

estabelecer as diferenças em termos de temporalidade e de contextos. 

Quando um artista popular é induzido a gravar uma recitação de seus poemas, a se 

apresentar em eventos culturais diferentes da forma natural como exerce sua função no seu 

grupo, essa situação causa impacto na vida dos agentes culturais por desconsiderar os modos 

de vida relacionados com a sua arte. Assim, o agente deve ser esclarecido sobre as diferentes 

temporalidades e sobre o momento da pesquisa. Cabe ao pesquisador essa tarefa de amenizar 

os impactos causados pela diferença. 

O nosso colaborador, no início das entrevistas, ao ser esclarecido sobre o objetivo da 

pesquisa e o objetivo que me levava a ouvir suas poesias e sua história de vida, se tornou 

consciente que o momento e o contexto em que eu iria ouvi-lo, era diferente do contexto em 

que suas poesias eram e são declamadas no seio de sua comunidade. Com isso, a forma de 

narrar, a preocupação com a presença do gravador e com o fato de o pesquisador ser um 

“rapaz estudado”, redimensiona o seu olhar para sua própria obra. Contudo, tentamos sempre 

amenizar esse impacto, deixando-o à vontade para não inibir o fluxo da memória e nem 

tampouco descaracterizar por completo o momento da recitação das poesias.  

O pesquisador da cultura popular busca vê-la do lado de dentro, e de dentro da vida, 

em seus momentos diversos. No decorrer da pesquisa, os encontros com o colaborador se 

deram sempre em sua residência, ambiente mais propício para que ele se sentisse à vontade 
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para narrar e narrar-se. Acreditamos que esse fato fez com que, a cada nova entrevista, o poeta 

narrasse com mais veemência os fatos marcantes de sua vida. Assim, a voz do poeta se tornou 

a principal ferramenta para a tessitura de sua história de vida e para a reconstituição de sua 

identidade social e cultural.  

 

 

2.5 Vida e poesia em som, imagem e letras 

 

 

Durante a pesquisa de campo utilizei um diário onde registrei os principais desafios 

nas entrevistas, anotando-os no término de cada conversa ao chegar em casa, para facilitar o 

processo de transcrição e não perder de vista minhas inquietações enquanto pesquisador e 

poder avaliar a minha postura na escritura da dissertação. 

Quanto ao registro das entrevistas optei pela gravação em vídeo por compreender a 

importância da imagem para juntamente com a voz, apreender o conjunto de signos que 

formam o todo da narrativa e desenham a face e a identidade do colaborador, como os gestos, 

as lágrimas, as expressões do seu rosto que constroem um significado e permitem uma melhor 

retomada do momento da narrativa e devem ser considerados como elementos que 

contextualizam a pesquisa. Para Rodrigues (2006, p.65): 

 

 
A história de vida vê aquilo que é narrado em todas as perspectivas 

possíveis. As recusas, os silêncios, as retomadas, as reiterações e os gestos 

adquirem sentido próprio a partir dos elementos contextuais que aparecem 

(ou estão implícitos) na cena enunciativa e, portanto, devem ser levados em 

conta pelo pesquisador. 

 

 

A escolha da gravação em vídeo se justifica pela intenção de registrar o máximo 

possível os detalhes importantes na análise da narrativa, como os gestos e os movimentos 

expressos no momento em que o narrador fala sobre sua vida, o que a gravação apenas em 

áudio não proporciona, buscando depois no processo de transcrição traduzir essa linguagem 

não-verbal para a linguagem verbal, aproximando-a do momento da narrativa para que o leitor 

da linguagem escrita possa se aproximar da experiência vivenciada pelo pesquisador. 

Segundo Silva (2005, p.73), “O emissor do discurso oral, o contador de história, além de usar 

o poder de sua retórica para prender a atenção do seu público-ouvinte, ainda recorre ao olhar e 

a gesticulação; braços, mãos, corpo, tornam-se elementos integrantes desse discurso no 

momento da performance”. Esses componentes da performance também são importantes na 
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narração da história de vida e devem ser observadas pelo pesquisador, embora nem sempre 

seja possível traduzi-lo em sua inteireza para a linguagem escrita. 

Após a coleta dos dados, fizemos as transcrições das entrevistas. Nessa etapa do nosso 

trabalho, entendemos que seria mais viável que a transcrição fosse realizada pelo próprio 

pesquisador, que conhece cada detalhe das entrevistas, podendo relembrar e reviver cada 

momento das entrevistas. Isso é o mais adequado segundo Queiroz (1991, p.87), por que: 

 

 

Ouvir e transcrever a entrevista constitui, para ele, um exercício de memória 

em que a cena é revivida: uma pausa do informante, uma tremura de voz, 

uma tonalidade diferente, uma risada, a utilização de determinada palavra 

em certo momento, reavivam a recordação do estado de espírito que então 

detectou em seu interlocutor, revelam aspectos da entrevista que não haviam 

sido lembrados quando efetuou o registro do dia no caderno de campo, ou 

mesmo dão a conhecer detalhes que, no momento da entrevista, lhe 

escaparam. 

 

 

Outro fato importante a ser considerado é a utilização do caderno de campo que 

registra a situação em que a entrevista foi realizada, sendo descrita no dia em que ocorreu 

como numa espécie de diário, que será indispensável tanto na transcrição como na análise dos 

dados. 

Nas transcrições conservei a minha fala junto com a do colaborador porque a memória 

apresentada no relato é resultante da interação entre o colaborador e o pesquisador. Quanto ao 

processo de transcrição das entrevistas, a chave de transcrição utilizada é a mesma proposta 

por Rodrigues (2006, p. 84), que se encontra no Anexo 1, que dispõe dos códigos adequados a 

descrição da cena enunciativa. 

As entrevistas estão organizadas em ordem cronológica conforme as datas em que 

aconteceram. O trabalho de transcrição foi iniciado após a conclusão da fase da pesquisa de 

campo e com auxílio do vídeo e das anotações dos diários de campo, pude revisar as situações 

e o contexto das entrevistas. 

Ao fim das transcrições, começamos um trabalho de organização e de análise de todas 

as entrevistas, no intuito de compreendermos o tecido narrativo da história de vida de seu 

Xeba, nos fios da voz-memória registrada em seis vídeos. É essa voz-memória que iremos 

analisar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 SOU POETA DO POVO: A IDENTIDADE NA PURA SARÇA 

ARDENTE DA MEMÓRIA 

 

 

Ensinamento  

Minha mãe achava estudo 

A coisa mais fina do mundo. 

Não é. 

A casa mais fina do mundo é o sentimento. 

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 

ela fala comigo: 

“coitado, até essa hora no serviço pesado”.  

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água 

quente. 

Não me falou em amor. 

Essa palavra de luxo. 

 

(ADÉLIA PRADO) 

 

 

3.1 O poeta, seu dom e a vida da sua comunidade 

 

 

A poesia produzida pelo poeta popular Francisco Ernesto, conhecido em sua 

comunidade como Xeba, se insere nas suas relações com o grupo social do qual faz parte. A 

poesia é resultado de uma vivência comunitária e é um olhar sensível e simbólico diante da 

vida e da história. Quando falamos em poesia oral popular, o poeta é o portador da voz que 

desenha a face do seu povo, da sua gente. As pessoas conhecidas se tornam personagens nas 

histórias narradas em versos. Os acontecimentos do passado se reelaboram para serem 

repassados às novas gerações. Segundo Zumthor (2001, p. 139), “A voz poética assume a 

função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social não poderia sobreviver”. A poesia é 

coesiva por reunir e agregar os valores e as tradições de um grupo. 

Na cultura popular, principalmente para os agentes que não tiveram a oportunidade de 

estudar e aprenderam apenas a ler e a escrever com dificuldades, sendo semi-letrados, quando 

não iletrados, o conhecimento de artes como poesia, orações e formas de benzimentos, 

narrativas orais, dentre outros, é considerado um dom ou dádiva divina que deve ser colocado 

a serviço de sua comunidade. Sentir-se agraciado com o dom da poesia é uma marca 

significativa na construção da identidade do poeta que retribui a graça de ser portador desse 

dom, exercendo a função social de narrador da vida de sua gente, exaltando as pessoas que 

marcaram a história do grupo. A historiadora Angélica Höffler (2009, p. 194), em seu artigo 

“Vozes e imagens da Terra de Mãe de Deus”, aborda a função social de poeta e profetas 
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populares na cultura de Juazeiro do Norte, a terra de Padre Cícero. Para os poetas, ser poeta é 

o exercício do dom. A autora fala pela boca de um de seus colaboradores: 

 

 
Expedito Sebastião da Silva, um dos poetas que desabrocharam na 

misteriosa Terra da Mãe de Deus, assegura: a poesia é um dom divino, o 

indivíduo já nasce, aí ele chega puxa pra aquele caminho, até que ele chega 

a ser poeta mesmo porque ele tem aquela vontade e não foge.(KUNZ, 1997, 

p. 10).  

Ser poeta é vocação, chamamento divino para guardar a memória de um 

povo. 

 

 

A vontade de ser poeta e não poder fugir da função que recebeu por meio do dom, da 

confiança e do reconhecimento enquanto mediador da tradição oral do seu povo, como nos 

fala Zumthor, faz com que a poesia oral popular estabeleça um elo entre o poeta e seu povo, 

através das relações sociais de convívio em momentos de trabalho, de festa e de sofrimento. 

Assim, o poeta popular Xeba faz questão de enfatizar durante o relato oral de sua vida que 

apesar da pouca escolaridade a que teve acesso, esse fato não o impede de ser poeta. Para falar 

sobre o dom que recebeu o poeta inicialmente narra a sua dificuldade de estudar devido a 

necessidade de trabalhar no roçado que para seu pai “dava mais futuro do que estudar”.  

Na sua fala, o poeta rememora as suas dificuldades de vida que o impediram de 

frequentar a escola na infância e na adolescência, como a necessidade de trabalhar na roça 

para ajudar os pais no sustento da família, a obediência ao pai, que não permitia que ele 

estudasse mais por “ignorância” do que por má vontade. Marca a sua história de vida, o 

interesse pelo estudo e o pouco tempo que frequentou a escola depois de adulto e 

independente. Mas nessa época o interesse havia passado. Na sua narrativa de vida enfatiza a 

sabedoria popular aprendida nas situações cotidianas de trabalho chamadas pelo seu grupo de 

“lições da natureza”, e a dificuldade para se estudar, comprar o material por mais simples que 

fosse, como caderno, lápis de madeira, borracha para apagar, chamada de “borrão” e tabuada. 

Apesar de ser o filho mais novo, o poeta afirma que viveu mais dificuldades para estudar do 

que seus outros irmãos. Nesse ponto da sua história, ressignifica a importância do saber 

escolarizado e a significativa diferença social representada por ele. 

Ao dizer que o estudo é a coisa mais importante da vida de uma pessoa, o colaborador 

narra uma espécie de desgosto por não ter tido a oportunidade de estudar, fato que marca as 

diferenças sociais entre quem pode ter ou não acesso à educação e como uma pessoa é vista 

pela sociedade, a posição que ocupa de acordo com a sua escolaridade. O aprendizado da 

matemática pelas lições da natureza, ou seja, o conhecimento de cálculos relacionados ao 



63 

 

 

trabalho cotidiano, como medidas com tarefas de terra, arrobas no peso do gado, braças de 

terra, nos mostra que nas camadas populares a arte e o conhecimento sempre estão 

relacionados às práticas do cotidiano, que constituem o contexto de produção e de recepção 

desses saberes. 

O amor pelo conhecimento e a consciência de que um iletrado enfrenta muitas 

dificuldades é um dos temas que aparecem de forma significativa na produção do 

colaborador, que durante as entrevistas desencadeou uma narrativa bastante emocionada. A 

participação de sua mãe nesse momento da vida, o esforço para comprar o material e colocá-

lo na escola, exercendo a função de mediadora entre a dureza do pai e o desejo do filho de ir à 

escola, é uma das passagens mais significativas para compreendermos a relação que o poeta 

tem com o conhecimento e a responsabilidade de sua mãe com sua vida escolar. Como lemos 

nos trechos da entrevista a seguir: 

 

 

CIRO: O senhor... o senhor contou que sua mãe comprou até uma cartilha 

ainda não foi? 

XEBA: foi, minha mãe comprou uma cartilha do abc... uma tabuada 

CIRO: O senhor tinha seis anos? 

XEBA: tinha seis anos né. Uma cartilha de abc, uma tabuada né. Aí, um 

caderno. Aí eu fiquei ali muito xarstifeito que eu ia pra escola né. Mais na 

hora deu dizer a meu pai né, aí eu num dizia a meu pai de jeito nenhum que 

eu ia pra escola. Até... quando foi um dia, fui pra escola, a prufessora não é 

do seu tempo, mais você ouviu falar, ela chamava Dona Loló, filha do finado 

Chico Duba, daqui de Luís Gomes, ensinava lá na Aparecida, né. Aí, eu tava 

muito xars... eu tava muito xarstifeito por que ia pra escola né. Quando foi 

um dia, a hora deu ir pra escola, era doze e meia tarde a escola começava até 

quatro hora da tarde. Aí eu fui lavei os pés, mudei a roupa, fiquei limpinho 

né, aí foi nessa hora meu pai eu daquele jeito né. Aí me perguntou pra onde 

eu ia. Aí eu disse que ia pra escola. Aí o que ele respondeu disse: - Pra 

escola você num vai não, pra escola... pra escola você num vai, nós vamos é 

trabaiar, escola num tem futuro. Aí no meu tempo, hoje não, o menino: -

Vou.. O menino teima mais o pai, mais no meu tempo... 

CIRO: tinha que obedecer não é? 

XEBA: tinha que obedecer. Com toda ingnorança, do jeito que fosse mais 

tinha que obedecer. Obedecia ou levava uma surra, ou... e era um negócio 

mui... era muito diferente de hoje né? Aí era desse jeito pra pessoa lê. Meus 

irmão ainda aprenderam a ler ainda um pouco, aprenderam ler um pouco, né, 

por que... Mais eu foi desse jeito né. Sei que tinha aquela vontade de ir pra 

escola. Aí eu fui pra roça né, fiquei naquilo... as vez que eu ia pra escola, eu 

levava era uma surra, que era pra ir era pra roça. Até que passou tempo, o 

tempo foi passando e eu sem ir a escola e o tempo se passando. E sempre 

naquela lembrança, eu via aquele povo ino pra escola... Por que no meu 

tempo foi tanta da gente, criança no meu tempo que hoje é forma... e tem 

formatura, tem bons emprego, tem empresaro do meu tempo que estudava 

mais eu. Tem empresaro até que já me pediu um horror de coisa escrito. E já, 

dizia até uma conversa que queria escrito pra... era pra mandar fazer pra mim 
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né, e eu, essa oportunidade num tive ainda. Isso já faz mais de dois ano... 

(TRANSCRIÇÃO 1 - 27.11.2009). 
 

 

Como vida e poesia são indissociáveis, por meio da memória, o poeta reelabora o seu 

passado com os valores do presente. Ao falar de suas dificuldades para frequentar a escola, 

em sua narrativa subjaz a diferença com a realidade atual em que a educação é acessível a 

quase todas as pessoas. Em concordância com o caráter coletivo da memória teorizado por 

Halbwachs, a autora Bosi, E. (2007) nos mostra que as lembranças do passado se fundem com 

os valores do presente, este lhe serve de referência. Nas palavras da autora “Na maior parte 

das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de 

hoje, as experiências do passado” (BOSI, E., 2007, p.55). Os trechos a seguir, que narram as 

experiências do poeta na escola nos mostram que a poesia em sua vida se deve mais ao dom 

com o qual foi agraciado, segundo sua concepção de poesia, do que aos conhecimentos 

transmitidos no meio escolar. No início da entrevista, o poeta considerou a importância do seu 

dom para o fazer poético. “Porque pela minha inteligença, pelo dom que Deus, quando eu 

nasci eu já tinha metade de qualquer estudo, a metade já tava feito pra mim, a metade 

qualquer estudo” (27.11.2009). O poema sobre os anos de idade une uma gama de sentidos 

sobre o dom de ser poeta e a dor de não ter frequentado a escola tão cara na visão do 

colaborador. Vejamos os versos: 

 

 
Quando eu tinha um ano de idade 

Me levaram pra batizar 

Por que eu era um pagão 

Pra cristão ia mudar 

Me batizei por Francisco 

 que o povo ainda chamava 

Tanto no sítio ou na cidade 

Ou na serra ou no sertão 

O povo só quer me chamar 

De Xeba, Xebinha e Xebão 

Isso só seno um feitiço 

Num sabe chamar Francisco 

Francisquinho ou Franciscão 

 

Com dois anos eu já falava 

Já andava e já curria 

Brincava bem xastifeito 

Com prazer e alegria 

Nunca pensei de trabalhar 

Pensava de estudar 

E aprender cantar poesia. 

 

Com três ano eu era sabido 
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Eu sabia assuletrar 

Bebo, besta, bestaiado 

Era o que eu queria chamar 

Os quatro ano não me lembra 

Dentro dos cinco eu vou lembrar 

 

[... não.. dos cin... é] 

 

Com seis ano de idade 

Todo dia eu tomava banho 

Eu tinha uma grande largura 

E pequeno era meu tamanho 

Vivia bem descansado 

Mais tinha o bucho quebrado 

Mais não me queixo de mamãe. 

 

[...] 

Ando a procura nos meus sete ano 

Meus sete ano ainda não chegou 

Jesus do ceú que ele deu a inucença 

Nos sete ano mamãe me criou 

Com sete ano eu tinha vontade de ir pra escola 

E já estudar 

Mais se eu tivesse feito cinco ano 

Na minha vida não queria trabalhar. 

Como eu não fiz vivo lamentanno 

Igual a menino vive que veve se queixano 

Num sufrimento deste sem parar. 

[...] 

 

Meus oito ano relembrava 

Meus nove ano interado 

Meus dez ano completado 

Os onze tá pra chegar 

Com muitos dias depois 

Eu só vvivia pensando 

Meus doze ano interano 

Mais nada de estudar. 

(TRANSCRIÇÃO 1 – 27.11.2009). 
 

 

Esse sentimento em relação à escola está presente em grande parte do relato oral da 

vida do poeta colaborador, principalmente quando fala da importância da poesia em sua vida 

enquanto atividade que o faz interagir com o seu grupo social. O poeta deseja aprender a ler 

para aprender a fazer poesia. Mesmo considerando o fazer poético um dom, revela a 

importância do saber escolarizado para que a sua arte alcance um maior reconhecimento, que 

ultrapasse o seu grupo. Em nossas conversas, ele demonstrou admiração pelos poetas 

estudados como Pedro Bandeira, Ivanildo Vila Nova, João Bandeira, que sabem fazer poesia 

com uma linguagem mais cuidada.  
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Assim como Xeba, o poeta cearense Patativa do Assaré, em seu poema O poeta da 

roça apresenta o mesmo sentimento com relação ao estudo. As condições de pobreza não o 

permitiram permanaecer na escola, como muitos outros sertanejos que se identificam com 

essa mesma situação e têm sua identidade representada nos versos dos dois poetas populares. 

Na lira de Patativa: 

 

 
Não tenho sabença, pois nunca estudei, 

Apenas eu sei o meu nome assiná. 

Meu pai, coitadinho! Vivia sem cobre, 

E o fio do pobre não pode estudá. 

Meu verso rastêro, singelo e sem graça, 

Não entra na praça, do rico salão, 

Meu verso só entra no campo e na roça, 

Na pobre paioça, da serra ao sertão. 

(PATATIVA DO ASSARÉ, 2007, p.21). 

 

 

A mesma falta de condições é narrada pelos poetas Xeba e Patativa. Porém, mesmo 

com pouca escolaridade, a sua poesia “rasteira”, simples na visão particular do poeta 

cearense, mas extremamente elaborada do ponto de vista métrico e estético, é a sua maneira 

de representar o seu mundo e o mundo dos seus, o mundo da roça, do trabalho pesado, 

marcado pelas diferenças sociais, pois seus versos não entram no “rico salão”. Os valores 

vividos em comunidade são narrados pelos poetas que, na classificação de Benjamin (1993), 

são camponeses sedentários que conhecem os valores, as histórias e as tradições do seu povo. 

Nas culturas populares, a poesia e outras manifestações como contos orais, excelências, 

cantos carregam os sentidos da vida de quem os produz os recebe, reelaborando-os. Os 

momentos sociais em que ocorrem nos mostram o elo indissolúvel entre as práticas populares 

e a vida cotidiana dos artistas. Essas práticas, segundo Zunthor (2001) ao falar do sentido da 

poesia oral, são uma maneira de ação simbólica sobre a vida real, o trabalho, as festas, os 

sofrimentos. Norteiam comportamentos, transmitem valores e na memória do artista popular, 

poeta, contador de histórias, cantador, bezendeira, entre outros, são reelaboradas as 

características do seu grupo. Assim nos fala Rodrigues (2008, p.41): 

 

 
Para os  artistas populares, o trabalho, os cantos e a vida de sofrimento e de  

desafios mantém viva uma identidade construída a partir de valores de 

comportamento e convívio. As rezas, os adágios, os ditados, os cantos, as 

narrativas de santos e os costumes revelados por sua memória descortinam 

as nuances do universo popular para aquele que ouve/lê a fala desses 

sujeitos. O real reconhecimento destes por culturas diferentes da sua passa 

por conhecer esses aspectos da sua identidade. O exercício de relembrar e 
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contar sua vida faz com que essas pessoas, entre lugares e temporalidades 

variadas, recuperem as marcas que as fazem sentir-se parte do seu grupo 

social. 

 

 

A autora esclarece que as manifestações artístico-populares são responsáveis pelo elo 

identitário entre os artistas e o seu grupo de convívio e que é nessa socialização que os 

aspectos dessa identidade podem ser reconhecidos. Quando o poeta Patativa do Assaré fala 

que seu verso só entra na roça, não entra no “rico salão”, suas palavras ilustram que o 

reconhecimento das práticas populares por outras culturas necesitam de um olhar capaz de 

conhecer os sentidos construídos dentro das relações sociais e que contextos diferentes, como 

as entrevistas, também permitem que o sentimento de pertencimento impulsione o trabalho da 

memória. 

A poesia popular é uma das nuances reveladoras de uma identidade coletiva. Nela as 

pessoas simples da comunidade se tornam personagens, suas atividades de trabalho são 

exaltadas na voz do poeta. “O discurso poético se integra por aí ao discurso coletivo, o qual o 

clareia e magnifica” (ZUMTHOR, 2001, p.142), exaltando a comunidade e a sua identidade. 

Ao falar de sua relação com a poesia, o poeta Xeba mais uma vez ressalta a importância de 

sua mãe como a responsável por incentivá-lo nos estudos e na atividade de poeta, comprando-

lhe a um violão. Como a poesia é, na visão dos poetas populares, um dom, este deve ser um 

serviço, uma função no seu grupo. Ao dizer que “ o povo achava bom” quando recitava seus 

versos falando nas pessoas do seu convívio, ele cria para si uma auto-imagem a partir das 

negociações com os outros, com a aceitação e o reconhecimento do seu grupo e que 

relacionam uma memória a uma identidade social (POLLACK, 1992). É nesse viés que 

segundo o mesmo autor (1992, p. 5), “a memória e a identidade são valores disputados em 

conflitos sociais” e, dessa forma, não podem ser vistos como uma essência do indivíduo nem 

do seu grupo. 

Nas palavras do poeta, a sua relação com a poesia e a memória coletiva: 

 

 
CIRO: E a poesia como foi que começou sua relação com a poesia? 

XEBA: (tossindo) A minha... a minha relação com a poesia... quando eu 

nasci eu tinha uns nove ano ou oito ano, aí eu tinha aquilo em mim que a 

poesia me pertencia, sem eu saber de nada, aí eu fui disse pra minha mãe 

_Mãe me compre um violão...Aí minha disse: _Pra quê? _Pro que eu 

aprender a bater violão... Aí trouxe, fui disse: _Oia, eu moro... nesse tempo 

eu morava na Aparecida, né? Uns dez ano de idade a doze ano... Aí eu fui, 

eu disse: _Eu vou fazer uma rima, eu via aquela, a cantoria nesse... nesse... 

nessa época, a gente assistia uma ráida Sunção de Fortaleza. E todo dia de 

manhã assisti a cantoria, (tosse) aí eu, eu fui na calçada da capela, maginei 
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um pouco, Chico Amaro morava encostado, era uma dedéjena né?, dano 

regra, viveno de... ela fazia...ela ticia rede, ela tinha um teá, ele ticia rede e 

Chico Amaro gostava de muito de pescar, ia às pescaria né? E morava na 

casa que hoje na casa lá aí tem, encostado tinha um barracão, né? Aí eu fui 

maginei e fiz um estrofe [...]. 

(TRANSCRIÇÃO 1 - 27.11.2009). 

 

 

Nesse relato está claro que a matéria prima da poesia de Xeba é a sua relação com os 

membros do seu grupo para o qual os nomes da pessoas conhecidas e que mais se destacam se 

relacionam à função que exercem na comunidade, aos ofícios como o de pescador, de tecelã, 

de poeta. Sua voz poética é fruto dessas experiências entre o narrador e seus ouvintes, 

baseadas na cadeia em que o nome de uma pessoa desperta na comunidade o testemunho de 

sua vida que é apreendido pela voz do poeta. 

O poema em que narra cada idade da sua vida como etapas até os doze anos é 

concluído com um fato significativo na vida do colaborador que lhe causou muita dor e foi 

relatado com muita carga de emoção: o alcoolismo. Esse acontecimento causou, por muito 

tempo, um afastamento entre o poeta, sua família e seu grupo social. Segundo seu relato de 

vida, aos quatorze anos começou a beber como consequência de não poder frequentar a 

escola. Podemos perceber esse acontecimento no final do poema sobre as idades e na 

continuação do seu relato. 

 

 
Aí chegou trezeano 

As coisa pra mim mudou 

A minha fala engrossou 

Como um homem fiquei falano 

Aí eu chamei meu pai 

Chamei ele, ele num ligou 

Quatorze ano chegou 

Só pra atrapalhar meus prano. 

 

Papai num me deixou na escola 

Que era uma coisa boa 

Agora vou beber cana 

Pra cantar e dizer loa 

Com minha cabeça pensano 

E os meus dedo escreveno 

E minha boca bebeno 

A cana Pitu da boa. 

 

Aí foi aonde eu completei quatorze ano e... na verdade, eu começei a beber 

cachaça... [tossindo]... fiquei bebendo cachaça, vinha pra rua, metia a cara na 

cachaça, ficava bebo, caia, levantava, bebia de novo, caia de novo, ia preso, 

até de menor eu fui preso... E sempre naquela lembrança da escola, de ir na 

escola né. Mais eu já tava, sei não, aí, aí... fui.. por que eu... eu tivesse 
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butado na minha cabeça também, eu tinha prendido depois de velho, eu tinha 

aprendido, por que com dois ano de escola ou três ano, se eu num subesse de 

muitas mais sabia ler e escrever, pra mim já é uma coisa importante, saber 

ler eescrever. 

(TRANSCRIÇÃO 1 - 27.11.2009). 

 

 

Mais uma vez, a dureza do seu pai é ressaltada e se desenha com mais significado em 

sua memória, ao contrário da memória que tem da sua mãe, uma imagem mais terna. Na 

conclusão deste poema, percebemos a iniciação no vício do alcóolismo como um escapismo 

para a ausência da satisfação proporcionada pelos estudos e como uma possibilade de 

diversão no seu grupo, como podemos perceber nos versos “Agora vou beber cana/Pra cantar 

e dizer loa” Porém, esse marco é divisório em sua vida e dá início a uma fase de sofrimento 

marcado pelo desenraizamento e modificações na relação com o seu grupo social, como está 

representado nos versos “Quartoze ano chegou/Só pra atrapalhar meus prano”.   

Ecléa Bosi, ao refletir sobre as lembranças de família, nos mostra como se dá a 

presença dos pais na memória: 

 

 

A figura paterna é alvo de uma apreensão de traços espirituais, não físicas, 

também, como acontece com a figura materna. Creio que isso se dê pela 

presença mais concreta da mãe na vida do lar, onde o contato corporal mãe-

criança constitui as primeiras relações afetivas. (BOSI, E., 2007, p.p.428-

429). 

 

 

A mãe está mais presente física e afetivamente. Já o pai se ausenta mais de casa e seus 

traços de personalidade afloram mais nas lembranças. O alcoolismo entra na vida do 

colaborador pela dor de não frequentar a escola. Reforçamos a ideia de que nos versos “Agora 

vou beber cana/ Pra cantar e dizer loa”, o poeta nos mostra que as mudanças no convívio 

social se deram a partir do vício. Porém, o alcoolismo não o afastou da sua função social de 

poeta e, muitas vezes, exercia sua atividade nos bares que frequentava. Como vemos em sua 

narrativa desta fase de sua vida. 

 

 
Aí pronto, fiquei bebeno, bebia cachaça, caia na rua, saia de casa com 

dinheiro, quando chegava na rua já não tinha mais dinheiro, começava a 

pedir cachaça o povo, num tinha um centavo pra tomar cachaça, pedia o cara 

me dava, bebi muito na rua, todos aqui na rua me dava. Rapaz, eu num 

queria que você bebesse não, mais eu quero beber, só foi cair o dinheiro eu 

ia beber, num... num queria, num é achano pouco todo esse dinheiro, tô 

fazeno a sua vontade. E, portanto esse povo que fez a minha vontade de 

beber cachaça, ainda hoje tenho umas rescordação e lembro... e pra mim, e 
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pra eles tava fazeno uma coisa ruim. Aí, donde dá eu dizer: Num falta 

sabendo que estava fazeno errado né. E eu... e eu... eu sentia que estava 

sabeno o que estava fazeno que era errado, aquilo tudo era errado. Mais eu... 

aquela vontade de quando uma pessoa me dava uma bicada de cana, pra mim 

erao contrário, pra mim tava fazeno a minha vontade, pra numtinha coisa 

mió uma... uma... 

 

CIRO: Era como se fosse uma consideração ao senhor é? 

XEBA: Era como se fosse uma consideração que ainda hoje considera 

alguém que me deu isso né. Aí dizia, Xeba sabe o que eu vou querer de você, 

uma puesia [...]. 

(TRANSCRIÇÃO 1 - 27.11.2009). 

 

 

Nesse quadro de novas relações sociais acarretado pelo drama do alcoolismo, vemos a 

construção da sua identidade, a representação que tem de si, que apresenta aos outros e a 

representação dos outros para si. Quando narra que as pessoas não queriam que bebesse, no 

discurso do poeta subjaz a visão negativa que a sua comunidade tem do alcoolismo, mas 

segundo o colaborador o povo acabava fazendo a sua vontade de beber. Tanto o colaborador 

quanto o seu grupo partilhavam o mesmo juízo de valor sobre o alcoolismo quando diz que “e 

pra mim e pra eles tava fazeno uma coisa ruim”. Na nuance coletiva de sua memória, as 

lembranças são pensadas a partir dos valores em comum. Mas recitar seus versos como 

gratidão a quem lhe dava de beber era uma forma de manter a cumplicidade entre o narrador e 

seus ouvintes, de continuar as relações de reciprocidade. 

O alcoolismo também traz a perda da identidade, quando o poeta fala que “Aí um de 

nós vai e bebe quatro ou cinco bicada já num é mais aquela pessoa, é outra pessoa…”. A 

imagem que tem de si muda e o sentimento de pertencimento entra em crise.  

A superação do vício do alcoolismo se deveu às relações de afeto e de convívio com 

seu grupo social. Ao ser convidado pelos membros do grupo Alcóolicos Anônimos do 

Município de Luís Gomes/RN, quando ainda residia na Vila Aparecida, no município de 

Uiraúna/PB, novas relações se iniciam e um novo público-receptor de sua obra é formado. 

Como o narrador tira de sua experiência e da dos outros a matéria de sua narrativa, os seus 

versos recuperam o sentimento de acolhida perdido na rejeição ao sujeito viciado. Os laços de 

pertencimento ao grupo são reforçados. A dor compartilhada no convívio com este novo 

grupo acrescenta novas nuances à sua poesia, como o dom de dar conselho a partir das 

experiências partilhadas. 

 

 
O narrador é um mestre do ofício que conhece seu mister: ele tem o dom do 

conselho. A ele foi dado abranger uma vida inteira. 
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Seu talento de narrar lhe vem da experiência; sua lição ele extraiu da própria 

dor; sua dignidade é a de contá-la até o fim, sem medo. (BOSI, E., 2007. p. 

91). 

 

 

Seu filho que residia em São Paulo mandou-lhe uma carta que narrava a história de um 

filho que ainda criança desejava ser igual a seu pai. Porém, quando cresceu e viu seu pai 

alcoolizado, esse fato lhe causou bastante dor. Essa carta foi lida em uma das reuniões do 

grupo do AA levada pelo poeta e contribuiu para a superação do vício. Em uma das reuniões 

do grupo pudemos testemunhar o narrador transformar a sua experiência em conselho para o 

grupo. Conforme vemos nos trechos a seguir: 

 

 
XEBA: Aí, a gente dava aqueles relato né, aí até que uma vez dei um relato 

tão bem: boa noite companheiro... dei um relato assim como eu... eu 40 ano 

bebi cachaça, 40 ano bebi cachaça com aquela vontade grande de parar de 

beber mais num consegui. E se Deus quiser, Deus me ajudar, desses 50% 

que eu tenho vontade de parar de beber, os outro 50 Jesus me dá. Ficaram 

calado. Eu disse: e gostaria de fazer um relato pra vocês em puesia. Aí eu 

fiz: 

Quarenta ano de cachaça 

É uma longa históra 

Eu perdia, quase que perdia a vergonha 

Mais fiz na minha memóra 

Mais muito certo pensei 

Quarenta anos troquei 

Só por vinte e quatro hora. 

Aí meus, meus amigo, aí é uma vontade que a pessoa tem, por que é num 

olhar pra trás, a pessoa pegar 40 ano e dá por 24 hora, é ter a vontade, num 

tem que ter revolta de jeito nenhum... aí minha vida se transformou em 24 

hora, eu vivi só quero as 24 hora, Deus me dá aquelas 24 hora... quando 

passa as 24, Deus me dá outras 24 hora... aí se a gente trata com risco, essas 

24 hora foram se transformando e 20 em 24 hora, eu to com esses seis que 

parei de beber né...  

Entrei numa festa com álcool 

E me butaram pra fora 

Eu disse: deixei eu entrar 

Mandaram foi eu embora 

Nem entrei e nem dancei 

Quarenta ano troquei 

Só por vinte e quatro hora. 

Aí todo mundo cobrou, fez um relato, tem mais ainda num sabe... aí... 

(TRANSCRIÇÃO 1 – 27.11.2009).  

 

 

A confiança depositada no grupo é o cerne dessa nova socialização. Ao dizer que 

“todo mundo gosta de mim, né” e que as pessoas do grupo são “meus amigos de verdade”, 

uma nova relação de recepção e reconhecimento da sua arte é construída e a sua identidade é 
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reelaborada por considerar que as pessoas que lhe davam bebida não eram amigas de verdade. 

No convívio com o grupo A A nasce uma nova cumplicidade entre o poeta e seus ouvintes. 

‘entre o poeta e o narrador nasce uma relação baseada no interesse comum em conservar o 

narrador que deve poder ser reproduzido” (BOSI, E., 2007, p.90). Assim, sua poesia se 

constitui como um fazer dentro da vida, a expressão de suas dores, alegrias, superações. 

Ouvir o relato da sua experiência através da poesia é compreender a literatura popular 

como produto da interação entre o artista e o seu grupo, entendendo as relações que os seus 

versos tem com a sua vida e a vida da sua comunidade. Assim, a identidade construída por 

meio da memória é fruto de uma dinâmica social que nos permite perceber o valor dos seus 

versos a partir da sua vida cotidiana e das relações destes versos com o dia-a-dia do seu 

grupo. 

 

 

3.2 O poeta e a memória dos “irmãos falecidos” 

 

 

A memória é uma construção em mutirão. Nesse trabalho, estão presentes as pessoas 

marcantes da vida do grupo que em seus momentos de convívio mantém vivo o fio condutor 

da memória. Quando um grupo se reúne para falar das pessoas marcantes da sua história, 

percebemos que o grupo apresenta uma atitude de valorização comum, um mesmo juízo de 

valor. É preciso que existam momentos propícios para o grupo relembrar as pessoas 

marcantes de sua história. Se um acontecimento é relembrado por uma pessoa, a memória 

também é coletiva quando quem recorda o faz através da visão do grupo com quem viveu o 

acontecimento. Halbwachs, ao discutir sobre a perspectiva coletiva da memória, nos afirma 

que; 

 

 
Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como 

base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto 

integrantes do grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas apoiadas 

nas outras, não são as mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada 

um deles. De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o 

lugar que ali ocupa e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que 

mantenho com outros ambientes. Não é de surpreender que nem todos tirem 

o mesmo partido do instrumento comum. Quando tentamos explicar essa 

diversidade, sempre voltamos a uma combinação de influências que são 

todas de natureza social. (HALBWACHS, 2006, p.69). 
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Assim, a memória individual se insere na memória coletiva, que tem a visão do grupo 

como uma de suas referências. Outro fator a ser discutido é que pertencemos a vários grupos: 

a família, a escola, o trabalho, os amigos, os conhecidos do lugar, e em cada qual são 

negociados valores diferentes de acordo com a nossa posição no grupo. Nas culturas 

populares, as lembranças individuais também estão voltadas para as influências sociais mais 

significativas. 

O poema mais conhecido do poeta Francisco de Assis, Xeba, é intitulado Aos irmãos 

falecidos, e é composto por nomes de pessoas conhecidas na sua comunidade até 

personalidades do cenário nacional. É esse o poema que as pessoas mais pedem que recite e 

demonstram satisfação quando percebem que um familiar seu está no poema. Quando não 

está, perguntam porque o poeta não o inclui no panteão dos seus versos. Isso nos lembra as 

palavras de Halbwachs (2006) quando fala da mudança de ponto de vista pela posição que um 

indivíduo ocupa nos grupos sociais. Querer o nome de um familiar incluso no poema é 

apresentar um ponto de vista individual sobre a memória coletiva. Os nomes que o poeta 

inclui nos versos obedecem a dinâmica das personalidades mais marcantes e significativas na 

memória social da sua comunidade, presentes nos depoimentos e testemunhos das pessoas 

que as conheceram pessoalmente ou por meio da transmissão memorial coletiva. Suas 

biografias integram a realidade social do grupo e como narrador de sua gente, o poeta, de 

forma militante, guarda e transmite essa memória às gerações atuais. 

Quando um membro do grupo social deseja o nome de um pai ou parente no poema, 

esse fato nos mostra que Halbwachs (2006) tem razão quando ressalta a mudança de visão de 

acordo com o lugar ocupado no grupo e que essa visão muda a partir das relações mantidas 

com outros grupos. As referências do grupo familiar são, de certa forma, diferentes das 

referências do grupo maior que é a comunidade. Vejamos os versos que rememoram os 

irmãos falecidos: 

 

 
Pedino permissão a Deus 

Por ele sou prutigido 

Mode eu explicar pra vocês 

Nossos irmãos falecido 

Nasceu, viveu e morreu 

Aqueles mais conhecido. 

 

Zé de Jorgina, Zé Tumás, 

José Alves meu padim 

João Ferreira e Pedro Tigre 

Expedito Subrim 

Mané Jorge, Raimundo Rosa 
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Chico Pira e Joaquim. 

 

Galdenço Torquato  

Analobivo 

Geremia e Damião, 

Chico Anorato e Rosemiro 

Valdemiro e Expeditão 

João Biriguim e Geraldo 

Emorge e Sebastião. 

 

[...] 

 

Zé Gonçalo e Zé Matia 

Zé Bezerra e Rodão 

Doca e Antonhe de Miro 

Supriano e Raimundo Anão 

Antonhe Paulino e Pretim 

Chico Onça e Silhorão 

 

Anselmo e Joca de Marica 

Mané Mago e Zé Pereira 

Solono e Camilo Soares 

Zel e Ananias Vieira 

Assis e o finado Zuca 

E Inácio da Catingueira. 

(TRANSCRIÇÃO 2 - 04.12.2009). 
 

 

O poeta, no título que dá ao seu mais conhecido poema, chama os homens da sua 

comunidade de irmãos falecidos. A palavra irmão tem um forte significado com relação à 

identidade do narrador com essas pessoas. A proximidade das relações de amizade e de 

compadrio tão característica das culturas populares em que os vizinhos, os familiares e os 

amigos estão presentes nas atividades de trabalho, nas festas e nos momentos de dor. Esses 

momentos são vividos em comunidade. Há um sentimento comum de pertencimento que 

garante a todos uma identidade social e cultural. Na palavra irmão está subjacente o universo 

de relações das camadas populares, inclusive com relação ao renomado poeta popular Inácio 

da Catingueira, com quem se identifica e o inclui nos nomes representativos de sua 

identidade. 

O poeta reflete que “esse verso nunca chega ao fim, né” (TRANSCRIÇÃO 2 

04.12.2009). A fala do narrador nos mostra a dinâmica social que rege a memória. Esta não é 

estática, não é uma sobrevivência do passado no presente. Ela se reelabora cada vez que as 

relações sociais se modificam. O colaborador denota que continuará a acrescentar nomes ao 

poema cada vez que a memória os inserir na realidade social do grupo. A poesia tece e é 

tecida pelas relações de convívio e de solidariedade. Como o dom do fazer poético é colocado 

à disposição da comunidade, segundo o narrador as pessoas lhe procuram e dizem “num botou 
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meu pai e as vez eu digo, eu boto agora. Quer dizer que eu deixo de falar em noutro e vou 

falar naquele que tava dizendo na poesia, né”. A cumplicidade com o seu público-receptor é 

decisivo na reelaboração do poema. O colaborador afirma que “butei na lembrança dos que 

morreu, aqueles que era vizinho da gente, aqueles que era conhecido da gente né, porque é 

muitos falecido. O setor que a gente vivia, aquele pessoal que faleceu, então eu butei eles em 

poesia, né”. Esse setor de que fala o poeta são as comunidades rurais próximas da Vila 

Aparecida onde ele residia , tanto pertencentes ao município de Luís Gomes como de 

Uiraúna, tendo a cidade de Luís Gomes como referência onde se reuniam as pessoas dessas 

comunidades em momentos como feiras e festa de padroeira. 

Para o poeta, sua memória incluiu no poema as pessoas cujas histórias são conhecidas 

pela maior parte dos membros do grupo, que estão presentes nos diálogos e são sustentadas 

pela memória coletiva em que cada conversa puxa os fios da memória e as lembranças de um 

indivíduo se apoiam nas do outro. O poeta nos apresenta a sua concepção de que a memória é 

negociada com o grupo nas trocas simbólicas que movem as relações. Sobre essas 

negociações, o colaborador nos fala que: 

 

 
Eu falar numa pessoa que já faleceu e alguém me perguntar quem era e eu 

num saber explicar né. Portanto, eu fiz, num é coisa inventada, é coisa da 

pessoa perguntar quem era esse e eu saber de qual família, quem era ele né e 

de cada um o pueta fazer uma história de cada falaecido dar pra fazer uma 

história, entendeu. (TRANSCRIÇÃO 2 - 04.12.2009). 

 

 

O narrador da sua gente demonstra a preocupação de conhecer a história da vida de 

cada irmão falecido para falar sobre eles. Assim, a memória dessas pessoas pode ser 

repassada para seus familiares e pessoas mais jovens da comunidade. Por exemplo, numa das 

apresentações do poeta nas aulas de língua portuguesa do Colégio Municipal Padre Osvaldo, 

alguns alunos ficaram surpresos ao reconhecer os nomes de seus familiares no poema. No 

final da apresentação, perguntaram ao poeta o porquê da homenagem e ele pôde lhes falar da 

história e da importância do irmão falecido para a comunidade. Em suas palavras, podemos 

perceber sua compreensão sobre esse diálogo. 

 

 
XEBA: aí, eu... esse povo que eu falo já morreu, qualquer um que eu falar, 

pronto, aqui num é, num é... coisa que eu tou inventando, inventada assim 

pro caba inventar e dizer aquilo que a gente num sabe... Por que se eu disser 

fulano, falar no nome deleque ele já morreu, eu... o caba diz quem era essa 

pessoa e eu sabeno dizer. Rapaz esse aqui era fulano, era cicrano, morava em 

tal canto e ele morreu e eu butei ele no verso. Era um conhecido meu né, aí 
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eu butei ele no verso... [... levanta-se e pede que uma criança vá lá pra dentro 

da casa...] aí pela sua... seus estudo, você sabe o que eu falo, prestano 

atenção dá pra você aproveitar... 

(TRANSCRIÇÃO 2 – 04.12.2009). 

 

 

Nestas trocas e negociações sociais que caracterizam a memória de um grupo, o poeta 

se mostra preocupado em repassar a memória das pessoas da comunidade para as novas 

gerações. Assim, podemos relacionar a memória com o tempo, em que novas gerações terão 

pontos de vista diferentes das gerações passadas, mas poderão vir a se interessar pelos valores 

e referências dos antigos grupos, ressignificando-lhes e conferindo-lhes um valor de acordo 

com o contexto e modos de vida atuais. Sobre essa interação entre os grupos sociais firmados 

por diferentes gerações, Bosi, E. (2007, p.408) considera que: 

 
 

Há fatos que não tiveram ressonãncia coletiva e se imprimiram apenas em 

nossa subjetividade. E há fatos que, embora testemunhados por outros, só 

repercutiram profundamente em nós; e dizemos: “Só eu senti, só eu 

compreendi”. Um exemplo pode ser o desaparecimento de uma pessoa que 

consideramos de especial valor. Podemos guardar anos, teimosamente, sua 

lembrança, de que nos sentimos o únco depositário, tendo como expectativa 

um grupo futuro. É porque temos certeza de que esse valor negado pelo 

grupo atual tem uma significação que o transcende e que poderá ser 

explicitado por nós um dia, em melhores condições, para outros homens para 

quem nosso amigo desaparecido será familia, caro, inspirador  

 

 

Assim, o poema Aos irmãos falecidos e sua recepção pelos alunos nos apresenta o 

caráter dinâmico da memória que é repassada dos membros do grupo mais velhos aos mais 

novos, atualizando valores e julgamentos de acordo com a repercussão dos acontecimentos e 

da valoração que alcançam dentro do ponto de vista coletivo. O poema Aos irmãos falecidos 

reúne os nomes de pessoas conhecidas nas comunidades rurais pertencentes às cidades de 

Luís gomes e de Uiraúna, mas também apresenta nomes de personalidades políticas do 

cenário nacional junto a políticos locais. Leiamos este trecho do poema: 

 

 

Zé Miúdo e Zé Mulato 

Zé Gomes e José Ladeira 

Zé Amaro e Mané Zuza 

Pedrinho e Chiquinho Nogueira 

Dr. Leoneide Mariz 

Jade Torquato e Isidro...Zé Pereira. 

 

[...tossindo...] 

 

Joaquim Costa e Antonio Queiroga 
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Ananias Figueiredo 

Zé Gadenha Industrial 

Ademar de pai e Tancredo 

Juscelino e Castelo Branco 

João Gripino e Vitaneiro. 

(TRANSCRIÇÃO 2 – 04.12.2009). 

 

 

Os políticos citados, Joaquim Costa e Antonio Queiroga e Ananias Figueiredo, 

pertencem ao cenário de Uiraúna; Dr. Leoneide Mariz, à política estadual da Paraíba; Jader 

Torquato e Isidio Pereira, ao cenário de Luís Gomes. O poema foi recitado em duas 

entrevistas durante a pesquisa de campo. Na segunda vez, o poeta complementou as estrofes 

com nomes de mais personalidades: 

 

 

Antonio Bernabé e Calixto 

Chico Ogênio e Sivirino 

João de Zolina Nascimento 

Antonio Ferreira e Minelzino 

Antonio de Barro e Raimundo 

Chico Antita e Zé Minino. 

 

Teófilo, Ciço Procópio 

Antonio Quinco e Chico Chato 

Osvari e Luis de Souza 

Zé Aquino e Cleodato 

Chico Pascoal e Antonio Germano 

Chico Fonte e Zé Torquato. 

 

Anselmo e Joca de Marica 

Mané Mago e Zé Pereira 

Solono e Camilo Soares 

Zel e Ananias Vieira 

Assis e o finado Zuca 

E Inácio da Catingueira. 

Joaquim Costa e Antonio Queiroga 

Ananias Figueiredo 

Zé Gadenha Industrial 

Ademar de Barro e Tancredo 

Juscelino e Castelo Branco 

João Gripino e Vitaneiro. 

 

[...] 

 

Zé de Laura e Antonhe Ernesto 

João Luis era irmão 

Otássio Belo e Ormundo 

Mira Pinto e João Buchão 

Pai Caboco e caboquim 

Padre Cícero e Frei Damião 

 

O capitão Azevedo 
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Mansélio e Valsemar 

José de Souza Leão, 

Chico Alberto e Josefá, 

O seringueiro do norte 

O negão do paraná.  

 

Padre Santo e padre Sá 

Zé Ares e padre Miguel 

Cíço Bernardo e Severino 

Antônio Flandero e Manuel 

Resquício do finado Jaime 

Antonio Cearense e Zé Abel. 

 

Manuel Pire, Augusto Miguel 

Zé Vitor e Manezim 

Zé Borracheiro, Pai Véi 

Zé Borracheiro, Pai Véi 

Ciço e João e Pedim 

Titico e Tico Beleza 

Antonio Bernardo e Crispim.  

(TRANSCRIÇÃO 4 – 07.01.2010). 

 

 

Políticos do cenário nacional como Juscelino Kubstchek, Tancredo Neves e Castelo 

Branco são citados como pertencentes ao mesmo panteão dos irmãos falecidos. Também o 

poeta popular José de Souza Leão é eleito um irmão falecido, o que gera no poeta um sentido 

de pertencimento ao grupo de poetas populares. Os padres da paróquia de Luís Gomes, 

Miguel e Zé Aires e da paróquia de Uiraúna padre Sá compõe a memória religiosa do poema.  

Nessa perspectiva, o poeta amplia a relação de sua obra com a memória política e transcende 

do cenário local para o nacional num mesmo sentido de grupo e de identidade cultural. O 

presidente Juscelino passou à memória nacional por uma forte significação de suas obras, 

como a construção de Brasília, que mobilizou o trabalho de brasileiros de todas as regiões e 

marcou a memória política nacional. Tancredo Neves entrou na memória por sua morte às 

vésperas da posse, sentida por todos os brasileiros. Nesse sentido, os narrradores da história, 

como o poeta Xeba, marcam seu juízo de valor e citam as personalidades que julgam dignas 

de se perpetuar na memória do seu povo. Na memória política não há espaço para a 

neutralidade. Sobre isso, Bosi, E. (2007, p.453), reforça que: 

 
 

Na memória política, os juízos de valor intervêm com mais insistência. O 

sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica “neutra”. Ele 

quer também julgar, marcando bem o lado em que está naquela altura da 

história, e reafirmando sua posição ou matizando-a. 
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Padre Cícero e Frei Damião, religiosos que marcaram a história do Nordeste e estão 

presentes na memória coletiva por meio das narrativas orais sobre seus milagres, dos cordéis 

que contam sua história, dos benditos em que seus nomes são entoados, também são incluídos 

no conjunto dos irmãos falecidos como representantes da mesma identidade cultural em que 

pertencem os nordestinos. 

A poetisa mineira Adélia Prado em seu poema Para o Zé sintetiza o sentimento de 

quem guarda na memória a identidade do seu grupo: as pessoas, a família, os amigos, os 

acontecimentos, os valores, as horas de trabalho e de folga, os tempos de escola, os namoros e 

todos os retalhos, que costurados pelos fios da memória tecem a colcha de retalhos que é a 

identidade de um povo. Nos versos finais do poema conclui que, “O que a memória ama fica 

eterno te amo com a memória, imperecível” (2006, p.101). Assim, nas culturas populares, a 

voz poética confirma a identidade comum sendo um discurso propício a marcar as 

lembranças. Segundo Zumthor (2001, p. 150): 

 

 
O discurso que ela pronuncia, ligado mais do que outros às formas 

experimentadas, mais sujeito às pegadas de um incontrolável passado, é 

também mais eficaz do que qualquer outro; o que diz essa boca parece mais 

opaco, requer atenção de maneira mais insistente, penetra mais fundo na 

lembrança e aí fermenta, confirma ou revolve os sentimentos vividos, alarga 

misteriosamente a experiência que eu, ouvinte, creio ter de mim mesmo, de 

ti e desta vida. 

 

 

Poeta e ouvintes reforçam os laços que os unem e confirmam a experiência que 

partilham por meio da voz poética. A poesia está integrada à vida, representa o mundo de seu 

produtor, a sua história e a sua convivência com o grupo. Ouvir a poesia oral do senhor Xeba 

na perspectiva que não distancia as práticas culturais populares da vida cotidiana e considerar 

a relação de poeta-narrador com a identidade cultural de sua gente é compreender a cultura 

popular como proviniente de contextos em que a vida faz sentido e, fora do tempo 

comunitário, não tem possibilidades de existência e passa a ser uma mera encenação. 

 

 

3.3 O prazer e o sofrimento de um poeta camponês 

 

 

Os poetas populares têm a sua poesia marcada pelos sofrimentos característicos da 

região onde vivem. Patativa do Assaré, poeta cearense, por exemplo, escreveu diversos 

poemas sobre a seca, como A Triste Partida, A Morte de Nanã em que os sofrimentos são 



80 

 

narrados no contexto da coletividade. Como narrador da sua gente, os poetas populares 

exercem o seu dom reavivando em sua memória o cotidiano do seu grupo marcado por 

alegrias e sofrimentos vividos em comum. Nas camadas populares, o sentimento de 

solidariedade une as pessoas em diferentes situações, desde as festas e folguedos, passando 

pelas horas de trabalho, de doença e de morte. Assim, o poeta Xeba narra o lamento do pobre, 

sua vida de sofrimento, suas necessidades, conforme podemos ler: 

 
Pedimo permissão a Deus 

Que me deu meu improviso 

Mode eu contar uma histora 

Sem fazer um ar de riso 

A riqueza que encobre 

O sufrmento de um pobre 

É lamentar o preciso. 

 

O pobre trabalha de dia 

De noite dorme no chão 

Os filho chora com fome 

Num tem o que comer não. 

Levanta e tira o chapéu 

E pede a Jesus do céu 

Que ele tenha compaixão. 

 

Pede a Jesus do céu 

Que é a quem posso pedir 

Num vou pudeno mandar 

Num mando pudeno ir 

É grade meu sufrimento 

Eu tem que sofrer trumento 

Num tenho pra onde sair. 

 

Eu num vou para São Paulo, 

Nem Brasília, nem Paraná 

Nem Rio Grande do Sul 

Que Deus ajude lá, 

Nem que eu fique maluco 

Eu num vou o Pernambuco 

Nem Bahia, nem Ceará. 

(TRANSCRIÇÃO 2, 04/12/2009). 

 

 

Podemos perceber que em termos de aspectos formais, o poema em estudo apresenta 

cada estrofe composta por sete versos. Enquanto que o poema já visto, Aos irmãos falecidos, 

tem suas estrofes formadas pos seis versos. Assim,  concluimos que o poeta não possui uma 

estrutura formal fixa para seus poemas, que apresentam versos maiores que outros. Também é 

marcante em sua poesia o chamado verso de pé quebrado que, de acordo com Ayala (1988), 

recebe também uma outra denominação dada pelo poeta repentista Zé Ferreira, de rimas 
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sonantes, que são rimas imperfeitas “em que a igualdade de sons se dá pela omissão de 

fonemas nas palavras que a constituem” (AYALA,1988, p. 130), ao contrário das rimas 

consoantes, chamadas também de rimas vivas, que são rimas perfeitas quanto à utilização dos 

mesmos fonemas nas rimas, como valor e amor no exemplo dado pelo poeta Zé Ferreira. Já as 

rimas “lamentano/queixano”, da quinta estrofe do poema sobre os anos de idade são um 

exemplo de rimas sonantes. Outro exemplo desse tipo de rima dado pelo poeta é 

produtor/chegô. (AYALA, 1988). 

Pela consciência de que a sua poesia é um dom, o poeta inicia “Pedimo permissão a 

Deus/Que me deu meu improviso”. Ao dizer “Mode eu contar uma histora/Sem fazer um ar 

de riso”. É consciência de que foi investido de um dom, uma dádiva divina que deve ser 

exercida a serviço de seu grupo, que reveste esse poema de um tom sério, duro, “sem fazer 

um ar de riso”, em harmonia com a dor do seu povo. O poeta/narrador enfatiza a situação do 

sofrimento do pobre que dá ao poema um tom de lamento. Nesses versos, o poeta inicia a 

invocação divina para que fortaleça o sentido do seu ofício e a sua concepção de poesia como 

chamamento divino para guardar e transmitir a memória do seu povo. Como o narrador 

sedentário compreendido por Benjamin (1993), que conhece o seu grupo por ter convivido 

desde seu nascimento com os sofrimentos e as alegrias e suas formas simbólicas, o poeta 

Xeba conhece a responsabilidade que provém do dom da memória e da arte de transformá-la 

em versos. Sua voz se une ao grito da sua gente, e apesar “Da riqueza que encobre/ O 

sofrimento de um pobre”, a fisionomia do sofrimento é rememorada, pois sua voz não permite 

que se esqueça essa face do seu povo. O poeta enquanto portador da voz que exalta a 

comunidade e canta a sua resistência, conforme Zumthor (2001), dá à poesia um viés de 

denúncia das injustiças sociais, um lamento que não consegue ser encoberto pela riqueza. Na 

2ª estrofe deste poema o poeta ressalta a dureza do trabalho e o desconforto do descanso 

noturno. 

O poema reflete a dor do sertanejo pobre em que os filhos choram de fome, sofrimento 

causado pela seca e vivido em comum pelo povo pobre do Nordeste. O mesmo sofrimento 

não faz perder a fé, mas a reforça e ele pede a Jesus compaixão, pois diante do descaso dos 

governantes, “Pede a Jesus do céu / Que é a quem posso pedir”. Este início da 3ª estrofe é 

seguido pela idéia de que materialmente as soluções são mais difíceis. Nas culturas populares, 

os poemas, benditos, excelências expressam o apelo a Deus quando o descaso com os 

problemas sociais é sentido por todos os membros de um grupo. Nesse sentido, percebemos a 

função das benzedeiras, que na falta de assistência médica exercem na comunidade o seu 

poder de cura. Outro exemplo da fé do sertanejo diante do sofrimento causado pela seca são 
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os rituais dos grupos de penitentes que se auto-flagelavam e cantavam excelências, pedindo 

não o perdão dos seus pecados, mas o fim do drama da seca. Em artigo escrito anteriormente, 

discutimos a relação entre a religiosidade popular e a identidade cultural da comunidade de 

São Bernardo, em Luís Gomes, onde os rituais aconteciam. Vejamos essa discussão: 

 
 

O ritual de penitência ocorria de modo mais intenso em períodos de secas. 

Nesses anos, muitos homens, de várias localidades vinham para rezar pela 

chuva e só ‘saiam quando chovia’. Havia uma íntima relação entre as 

práticas de grupo e o tempo no qual elas ocorriam. As penitências não eram 

apenas um ritual de martírio pessoal. Ao contrário, ao desvincular-se da fé, 

da religiosidade e da crença em um ano bom do inverno e fartura, perderia, e 

muito, seu modo peculiar de existência (FONSECA, CARVALHO, 

RODRIGUES, 2010, p.95). 

 

 

A crença de que a vida melhora quando Deus intervém é uma postura comum ao 

sertanejo, é o seu modo de representar para si o sofrimento e a esperança marcante em sua 

identidade. Nisso a fé em um ano de chuva une o grupo num conjunto de trocas em que o 

penitente se martiriza em favor da comunidade à qual pertence e nela está a sua raiz, seus 

vínculos sociais, e sua prática e exercício do dom é um ato de solidariedade. Nas quatro 

estrofes deste poema, o narrador cita outros estados e cidade para onde poderia ir em busca de 

melhores condições: “Que Deus ajude lá / Nem que eu fique maluco / Eu num vou a 

Pernambuco”. Para o poeta, a fé o faz ficar e esperar que a vida melhore em sua terra, mas 

também pede a Deus que ajude esses outros lugares. 

Nas duas últimas estrofes, o poeta reafirma que apesar das dificuldades não vai 

embora da sua terra. “Vou ficar na Paraíba” mesmo faltando o milho, o feijão, a farinha, a 

galinha e o capote, alimentos que simbolizam a fartura trazida pelo inverno. Nos anos 70,  

quando o poeta compôs esses versos ele e sua família moravam no sítio São João da Serra, na 

divisa entre os municípios de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte, e Uiraúna na Paraíba. 

Como lemos nas duas últimas estrofes:  

 

 
Vou ficar na Paraíba 

Por que sou paraibano 

Olhano grande riqueza 

E de fome me acabano 

Mais daqui num foi embora, 

Jesus Cristo de hora em hora 

A vida vai melhorano. 

 

Melhora Jesus do céu 
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Essa vida sofre minha 

Lá em casa num tem milho, 

Nem feijão, e nem farinha 

Nem galinha e nem capote, 

Num tem nem água no pote 

Que na ccimaba num tinha. 

(TRANSCRIÇÃO 2, 04/12/2009). 

 

 

A religiosidade como forma de reavivar a esperança de melhoras sem sair de sua terra 

marca neste poema a identidade do poeta e o sentimento de pertencimento ao grupo. Esse 

sentimento supera até mesmo o sofrimento e não permite o exílio em outros lugares do país, 

como sintetiza o verso “Num tenho pra onde sair”. 

O poeta dialoga com outros poetas populares que narram a saída dos nordestinos para 

o Sudeste fugindo da seca e em busca de emprego, como o poeta cearense Patativa do Assaré, 

que em seu poema “A triste partida” narra o sofrimento dos nordestinos ao chegarem a São 

Paulo. A sensação de desenraizamento, de falta de referências, faz o nordestino sentir 

saudades da sua terra, apesar de todo o sofrimento nela vivido. Isso podemos perceber nas 

duas últimas estrofes do poema “A triste partida”: 

 

 
Do mundo afastado, sofrendo desprêzo, 

Ali véve preso, 

Devendo ao patrão. 

O tempo  rolando, vai dia, vem dia, 

E aquela famía 

Não vorta mais não! 

 

Distante da terra tão sêca mas boa, 

Exposto à garoa, 

À lama e ao paú, 

Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, 

Vivê como escravo 

Nas terra do Sú. 

(PATATIVA DO ASSARÉ, 2007, p.53-54) 

 

 

Mudar e viver numa terra distante, com outros valores, costumes, crenças, outra forma 

de organização do trabalho sem solidariedade presente nas atividades do roçado, da farinhada, 

causa um estranhamento, uma perda da identidade cultural do sertanejo. Sobre a chegada dos 

nordestinos em São Paulo, Ayala (1988, p.44) explica que: 

 

 
Ao chegar, após uma longa viagem, a primeira sensação de perda era a da 

identidade, ao serem todos nivelados como baianos. Muitos migrantes, ao 
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narrarem suas impressões de chegada, disseram que se sentiam totalmente 

desorientados nesta cidade grande e diferente: as dimensões gigantescas da 

cidade, a total ausência de referências (quando não tinham parentes ou 

amigos à espera), sem saber para onde ir, sem emprego, rostos e falas 

estranhas, as poucas economias acabando rapidamente, o frio, a fome e o 

desenraizamento ferindo profundamente. Mesmo aqueles que não sofreram 

os maus-tratos na pele, presenciaram-nos em seus conterrâneos. 

 

 

A autora, em sua pesquisa sobre a cantoria de viola dos nordestinos que migraram para 

São Paulo e garantem a sua identidade cultural por meio do repente, aborda o 

desenraizamento provocado pela chegada numa terra estranha. Ao afirmar que todos os 

nordestinos são nivelados como baianos, Ayala enfatiza a perda da identidade que acontece 

sutilmente, pois a palavra “baianos”, embora unifique a todos como nordestinos, apaga as 

particularidades de cada estado, cidade, microrregião que possui sua cultura própria. Por isso, 

o poeta Xeba afirma “Vou ficar na Paraíba / Porque sou paraibano”. Nestes versos, revela e 

reafirma a sua identidade, já que embora nascido no Rio Grande do Norte, viveu a maior parte 

de sua vida na Vila Aparecida que fica na divisa do estado e pertence ao município de 

Uiraúna na Paraíba. Podemos perceber que a sua identidade é negociada com as gentes de 

Luís Gomes e da Vila Aparecida e ele se sente pertencente aos dois grupos. O poeta se nega a 

sair de sua terra e viver uma espécie de “exílio”. Segundo Ecléa Bosi (2003, p.443), “Os 

deslocamentos constantes a que nos obriga a vida moderna não nos permitem o enraizamento 

num dado espaço, numa dada comunidade”. Nesse sentido, o poeta se permite enraizar-se em 

sua comunidade, na terra onde sempre viveu. Segundo a mesma autora, o desenraizamento é 

uma das causas de desagregação da memória, e nos poemas de Xeba percebemos que o 

sentimento de pertencimento alimenta e é alimentado pela memória coletiva, como no poema 

em estudo e em outros já citados, como o poema “Aos irmãos falecidos”. 

No poema acima estudado a falta de alimentos é apresentada como a síntese dos 

sofrimentos causados pelas secas. Nesse sentido, a esfera do maravilhoso em alguns contos ou 

dessa abundância desmedida neste poema nos mostra que na literatura popular essa 

característica compensa simbolicamente as carências reais da região Nordeste. Vejamos outro 

poema do poeta Xeba que apresenta alimentos em abundância: 

 

 

Almocei... 28 bolachão,  

8 cocada e 10 pão,  

uma tigela de arroz, uma panela de feijão 

uma rapadura e um coco 

dois pacote de macarrão.  

 



85 

 

 

[...] 

 

Achei pouco o almoço, 

Fui jantar lá na cozinha 

Lá, comi muito macunzá,  

Dois frango e uma galinha 

Chupei duzentos caju 

Ainda comi um peru 

Com dez litro de farinha.  

[...] 

 

Chegou a hora da ceia 

Estava com muita fome, 

Comi um boi e uma vaca 

Num sei nem quem é o dono, 

Um homem me perguntou 

De onde é o senhor? 

Eu disse: sou de Luis Gome 

[...] 

 

Entrei um pouco na mata 

Com um tiro matei um tatu 

Matei... matei... trinta... juriti 

Dois.. dois... doze gato e um teiú 

Isso foi um dia de manhã 

Matei trinta arribançã 

Sessenta e oito nambu. 

 

Entrei mais um pouquinho 

Procurano uma budega 

Eu vi um minino sentado 

Perto de uma panela 

Me perguntou com amor 

Como se chama o senhor? 

Eu disse: me chamo de Xeba 

 

Seu Xeba eu sai de casa 

Meu pai quis me bater 

Carreguei essa panela 

E vim no mato me esconder 

E nessa tigela tem pão 

Na panela tem feijão 

Tou com fome vou comer. 

(TRANSCRIÇÃO 3, 10/12/2009). 

 

 

Os alimentos típicos do sertão nordestino, como a rapadura, o caju, o feijão, a galinha, 

o mungunzá, a cocada, caças como o teiú, aves de arribação, entre outros, e o exagero na 

quantidade nos chama a atenção para o significado desse poema que busca suprir 

literariamente a fome real. Nos versos da 3ª estrofe “Comi um boi e uma vaca / Num sei nem 

quem é o dono”, a justiça social se realiza de forma simbólica. O boi e a vaca muitas vezes 
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são vendidos pelo pobre para o fazendeiro por um preço injusto quando este precisa ir 

embora. Também são os animais cuja morte é símbolo da seca, como escreveu o poeta 

Patativa do Assaré em seu poema “Vaca Estrela e Boi Fubá”. No poema “A Triste Partida” 

escreveu sobre a perda dos animais: 

 

 
E vende o seu burro, o jumento, e o cavalo, 

Inté mêrmo o galo 

Vendêro também, 

Pois logo aparece feliz fazendêro, 

Por poço dinhêro 

Lhe compra o que tem. 

(PATATIVA DO ASSARÉ, 2007, P.51)
 

 

 

O poeta Xeba conclui os versos dizendo “Tou com fome vou comer”. Essa mesma 

atitude podemos compreender nos versos em que o poeta narra “Comi um boi e uma vaca”. 

Numa aproximação com o poema de Patativa do Assaré, que apresenta os animais vendidos 

pelo sertanejo necessitado para o fazendeiro aproveitador, no poema de Xeba esses animais 

adquirem outra conotação em que o sertanejo faminto os come sem querer saber quem é o 

dono. Na voz poética do colaborador o verso conclusivo desse poema sintetiza a fome de 

justiça social que faz parte da identidade do seu povo. Uma característica marcante nesse 

poema é o viés humorístico, tom freqüente na literatura popular que, segundo Pinheiro e 

Lúcio (2001), serve como recurso para destacar determinados problemas sociais para os 

leitores ou ouvintes. No caso desse poema de Xeba o exagero da fome e da quantidade de 

alimentos, o roubo da panela como uma traquinagem infantil, o fato de se esconder no mato 

após esse roubo funde o humor ao viés de denúncia social do poema. O que está de acordo 

com Pinheiro e Lúcio quando fazem essa leitura dos poemas populares em cordel: “Como se 

vê, o poeta de fato está denunciando a situação da miséria, a má alimentação do homem pobre 

do campo. E o faz de modo criativo e bem-humorado. O cômico aqui não nasce da 

ridicularização do campo, como ocorre nalgumas vertentes da poesia cabocla”. (2001, p. 68). 

Na literatura popular há várias manifestações que dialogam com essa perspectiva, 

contos orais, cantorias e excelências que pedem fartura, cantam e contam a riqueza desejada. 

Por exemplo, no conto popular “A lenda da moça da pedra encantada”, narrada por D. 

Raimunda de Juliana no Sítio Santo Antônio, em Luís Gomes, há uma moça encantada numa 

pedra que tem a forma de uma casa. Em frente à casa, aparece um farto banquete e também há 

uma enorme riqueza, jóias e dinheiro. O banquete é uma maneira simbólica de viver uma 

realidade diferente das dificuldades trazidas pela seca, e segundo a contadora de histórias, o 
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tesouro só pode ser desencantado por um homem de bom coração. Essa narrativa, como o 

poema de Xeba, ameniza por meio da fabulação os sofrimentos reais, como ocorre nas 

histórias de “butijas”, comuns na região. Ana Cristina Marinho Lúcio, ao comentar essas 

características da literatura popular, reflete que: 

 

 
Nos contos populares a abundância de comida compensa o mundo real de 

carências. Nas festas de casamento sempre sobra algo que o narrador leva 

para casa e perde durante a volta, imagem retomada pela autora no final da 

peça. Em Maria roupa de palha, como nos contos populares, não sobra 

apenas comida. A esfera da necessidade, tão presente nos contos populares 

na abundância de comidas, no ouro dos presentes, aqui se estende para o 

bem-querer, a fantasia. (LÚCIO, 2005, p.40-41). (Grifos do autor) 

 

 

Assim, a poesia popular, como os contos e outras manifestações da cultura do povo, 

são expressões da identidade de quem produz, narra, e da comunidade de ouvintes. Nesse 

sentido, os valores e as crenças de um povo são transformados em versos ou histórias. O 

desejo de um inverno farto que renda uma safra suficiente para suprir os anos de seca para que 

o sertanejo não necessite de deixar a sua terra é uma utopia para quem viveu o drama da seca. 

O pertencimento à terra onde vive, o sentimento comum a um povo diante das dificuldades 

marca o poema de Xeba em questão. Segundo Antonio Candido (2003), as manifestações 

literárias orais formam um sistema simbólico que transmite uma determinada visão de mundo 

de um povo. Em sua obra “Os parceiros do Rio Bonito”, ao tratar das representações 

simbólicas dos caipiras paulistas, cita um conto que aborda a monotonia alimentar, isto é, a 

falta de variedade de alimentos devido a pobreza, como no poema de Patativa do Assaré, “A 

morte de Nanã”, que devido à seca, a criança não conseguiu mais se alimentar com uma das 

poucas opções, o angu e o beju da goma de mucanã, morreu de forma lamentosa. Vejamos a 

estrofe que narra à monotonia alimentar: 

 

 

Quando ela via o angu, 

Todo dia de manhã, 

Ou mesmo o roxo beju, 

Da goma da mucanã, 

Sem a comida querê, 

Oiava pro dicumê, 

Depois oiava pra mim 

E o meu coração doía, 

Quando Nanã me dizia: 

Papai, ô comida ruim! 

(PATATIVA DO ASSARÉ, 2007, p.109) 
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Segundo Antonio Candido (2003), em sua obra Os parceiros do Rio Bonito, alimentos 

desejados dão lugar ao que ele chama de fome psíquica, o que é um fator de insegurança e 

influencia significativa na personalidade dos caipiras. Os mitos e casos estudados por 

Candido, como também o poema analisado neste trabalho, projetam essa fome psíquica e 

constituem as dificuldades de vida dos membros das camadas populares sintetizadas por meio 

do valor simbólico do alimento. Vejamos o conto coletado por Antonio Candido sobre a 

privação de alimentos mais desejados, como por exemplo, carne, pão e leite, geram uma 

“fome psíquica” nas palavras do autor e influenciada no equilíbrio de personalidade dos 

camponeses: 

 

 
Num conto profundamente compreensivo quando os efeitos da monotonia 

alimentar, narra Silone a história de um camponês tão desesperado pelo 

gosto inexorável da polenta de milho, alimento quotidiano em sua terra, que 

lhe vinha até no beijo das mulheres, que decidiu fugir para París (a grande 

Miragem), oculto num vagão de carga. Todavia, ficou trancado nele, e veio 

dar de volta, sem ter visto mais do que as quatro paredes da sua jaula rolante, 

à aldeia, ao trabalho do campo, à polenta de milho (CANDIDO, 2003, 

p.246). 

 

 

Nesse conto, o sociólogo interpreta a relação entre as necessidades humanas e os casos 

simbólicos que abordam o tema da alimentação, seja ao apresentar banquetes reais ou a 

carência alimentar. 

Dessa forma, o simbolismo da literatura oral quando aborda a temática social da fome 

e da seca apresenta o que Candido chama de Miragem, isto é, um espaço heterotópico, como a 

Terra de São Sarué, do poeta Manuel Camilo dos Santos, em que descreve uma terra onde 

reina a fartura, a Terra Prometida bíblica onde corre leite e mel citada no livro do Êxodo. Esse 

desejo de fartura faz o sertanejo sonhar com outra realidade sem querer sair da sua própria 

terra e se afastar da sua gente. O enraizamento nos valores e sentimentos do seu povo faz com 

que o poeta se inspire nas angústias e dores do seu grupo social. Seus poemas estão marcados 

por uma identidade cultural. O poeta sofre e empresta a voz à dor do seu povo. Este vê sua dor 

refletida nos versos. Nessa negociação a poesia e a memória fazem compreender a situação 

social pela qual passa um povo e a sua luta, embora simbólica, contra as injustiças e as dores 

da vida. 
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3.4 O poeta e a memória de fatos marcantes para seu povo: a morte de Joaquim 

Fulgêncio 

 

 

A poesia popular, em seus diversos gêneros, como a poesia oral recitada de memória, 

sua versão escrita no cordel, a cantoria de viola, as emboladas, entre outras formas, narra 

acontecimentos que marcaram a história de um povo e são, a cada nova geração, reelaborados 

na sua memória. Dentre esses acontecimentos, crimes que chocaram uma determinada 

geração são passados para as novas, e a revolta gerada pela impunidade e crueldade dá à 

poesia um viés de denúncia. 

Um exemplo dessa abordagem presente na poesia popular é o “Verso do finado 

Joaquim Fulgêncio,” em que o poeta Xeba narra um crime ocorrido na cidade de Luís Gomes 

nos anos 70, durante a festa da padroeira da cidade, Santana, momento em que o povo e filhos 

ausentes da cidade vêm rever seus parentes e amigos, ou seja, um crime ocorrido durante um 

momento de reunião e confraternização de um povo. O poema narra o impacto que essa morte 

causou na sua família e na comunidade.  

No seu relato de vida, o poeta Xeba nos descreve que estava em um bar da cidade 

reunido com seu amigo Jaime de Teófilo quando encontrou o policial que cometeu o crime. 

Conhecido como Bola Sete, este era de Pau dos Ferros e estava na cidade para fazer a 

segurança durante a festa da padroeira. Sem motivo nenhum o policial disparou contra 

Joaquim Fulgêncio. Seus conterrâneos o colocaram em um jipe para buscar socorro na cidade 

de Sousa, na época conhecida por Cidade Sorriso, porém de nada adiantou. A morte injusta e 

a impunidade característica dos crimes cometidos no sertão nordestino e retratados nos 

poemas, eternizados na literatura de cordel, na lira de Xeba se reveste de um tom dramático 

que expressa a dor do seu povo e o desejo de justiça, que não ocorre no plano real, mas é 

aplicada no plano simbólico pelo julgamento que o poeta realiza dos fatos a partir da memória 

coletiva. 

Vejamos a narrativa que o poeta tece deste acontecimento e as primeiras estrofes deste 

longo poema: 

 
 

Nessa histora eu conto 

a morte de Joaquim 

Só pensava em que era bom  

Não pensava em nada ruim 

Pra Deus e Nossa Senhora 

Do mundo parte sozinho.  
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Morreu sem merecer 

Jesus Cristo deu o perdão 

Que vivia de seu trabalho 

Na sua casa união 

Por causa de gente ruim 

Está enterrado no chão.  

 

Adeus esposa querida 

Meus filhos de estimação 

Hoje fica um apanhado 

Dentro desse preto caixão,  

Vou morar no sumitero 

Tão cedo minha prisão.  

 

O João que num me mata 

Me deixa com alegria 

Tanto de ti eu gostava 

Tanto bem eu te queria 

O cristo que é salvador, 

Num me mata nesse dia.  

 

Eu num atendo pedido 

Preciso lhe explicar 

Eu sai de Pau dos Ferros 

Em Luis Gome eu vim matar.  

E você tocou de sorte 

E agora vai me pagar.  

 

Oh João desculpe uma coisa 

Agora de eu perguntar 

Me diz se eu to te deveno 

Pra ver se eu posso pagar. 

João disse: não me deve nada 

Mais eu vou lhe matar. 

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 

 

 

Quanto aos aspectos formais deste poema, todas as estrofes são compostas de seis 

versos. A pessoa do discurso varia entre a primeira e a terceira porque ora o poeta se inscreve 

como narrador, como nas duas primeiras estrofes, ora incorpora a voz de Joaquim Fulgêncio 

tecendo sua face e suas ações a partir da visão que o grupo possui de sua personalidade como 

uma pessoa mansa e de boa convivência, como podemos ver a partir da terceira estrofe. 

Também incorpora a voz do assassino pelo ponto de vista do grupo, que se alterna com a voz 

de Joaquim Fulgêncio ao longo do poema. 

Na relação entre a memória coletiva de um povo e a poesia, o poeta enquanto narrador 

de sua gente comunga dos mesmos valores, do mesmo ponto de vista do grupo. Uma geração 

faz a memória dos acontecimentos que são referência para a sua história. Um crime bárbaro, a 

morte de um pai de família indefeso e inocente é apresentada pelo poeta-narrador a partir do 



91 

 

 

juízo de valor do grupo. Sobre o finado Joaquim, o poeta diz que “Só pensava em que era 

bom/Não pensava em nada ruim”. Também os versos da 2ª estrofe: “Morreu sem merecer”, 

“Vivia do seu trabalho/Na sua casa união/Por causa de gente ruim/Está enterrado no chão”. 

Nesses versos, podemos perceber os valores da comunidade como referencias para a pessoa 

falecida: o fato de ser um trabalhador, de viver unido com a sua família. Também não 

provocou nenhuma briga e foi vítima de “gente ruim,” quando “só pensava em que era bom”. 

Os valores são a representação que a comunidade tem de si, a identidade de povo unido, 

trabalhador, que conduzem o grupo a projetá-los em seus membros. Estes são considerados a 

partir das referências do grupo. Na voz do poeta Xeba, essa identidade ganha forma, e o poeta 

narra em versos conforme a representação dos acontecimentos que o grupo faz para si, 

segundo o lugar que teve na vida e na história do grupo. 

O poeta em sua memória elabora a representação que o seu grupo faz do sujeito e que 

concorda com a representação que elabora para si mesmo. Nessa negociação de valores e 

julgamentos, bebe na fonte da identidade cultural que brota da memória coletiva. Mesmo que 

outras testemunhas não estejam presentes, a memória se constrói quando um recordador o faz 

assumindo a identidade delas e recordando seus pontos de vista já ouvidos e com o quais a 

geração presente ainda está de acordo. Assim os membros do grupo se tornam presentes pela 

memória do poeta, cuja obra tem como matéria-prima a vida do grupo, com suas experiências, 

julgamentos e lições.  Para melhor compreendermos a questão, Halbwach (2006, p.41) afirma 

que: 

 

 
Talvez seja possível admitir que um número enorme de lembranças 

reapareça porque os outros nos fazem recordá-las; também se há de convir 

que, mesmo não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar 

de memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um lugar na vida 

de nosso grupo e que víamos, que vemos ainda agora no momento em que o 

recordamos, do ponto de vista desse grupo.   

 

 

Na reflexão do autor, o recordador e, no caso do nosso estudo o poeta Xeba, narra o 

fato mantendo o mesmo juízo de valor do grupo que o testemunhou. O narrador assume a voz 

de Joaquim e a identidade coletiva que o insere em sua família e comunidade. Na voz poética, 

Joaquim fala dos filhos que deixará sem pai, aconselha o filho Chiquito, lhe repassa a função 

de educar os outros irmãos. O narrador de Walter Benjamin (1993) morre dando os últimos 

conselhos, repassando a sua missão e erguendo a mão para a última bênção. Assim, o poeta dá 
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voz a Joaquim e, na função de narrador, cumpre a missão de repassar os conselhos aos filhos 

de Joaquim. Em sua voz: 

 

 
Ta certo. Eu vou morrer 

Sem nada eu te dever 

Jesus Cristo é nosso pai, 

Perdoa quem merecer 

A você que fica vivo 

Ou a mim que vou morrer.  

 

Joaquim disse: João 

Só é Deus e nada mais, 

Tenho pena de deixar 

Chiquito e Paulo rapaz,  

E os outros são pequeno 

Vai ficar sem o seu pai. 

 

Joaquim antes de morrer 

Fez a sua despedida 

Adeus terra querida 

De ti vou me ausentar 

Que João vai me matar 

Acabar com a minha vida 

 

Adeus filho Chiquito 

De cara seja professor 

Ensina teus irmão 

Como teu pai te ensinou 

Chiquito disse: eu faço 

O pedido do senhor.  

 

Adeus todos os meus filhos 

Me dá a última benção, 

Que parto de cima da terra 

Morar debaixo do chão, 

Possa ser que algum dia 

Jesus Cristo dê o perdão.  

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 
 

 

Ao pedir para o filho Chiquito que ensinasse aos irmãos como seu pai lhe ensinou o 

poeta, ao representar a voz de Joaquim nos mostra a função social que a memória ocupa para 

repassar experiências. Os novos membros da família de Joaquim revivem sua memória por 

meio do poema. Nesse sentido, o poema não se limita à geração que o viu ser produzido e 

para quem foi recitado pela primeira vez.  O fato da família, amigos e conhecidos do finado 

Joaquim Fulgêncio conviverem com o poeta lhe dá a responsabilidade de ser o transmissor da 

memória do grupo. Assim, a morte de Joaquim Fulgêncio terá o seu sentido reelaborado para 

seus descendentes, os descendentes de seus conhecidos e, na dinâmica da memória, um fato 
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pouco significativo para alguns contemporâneos da pessoa desaparecida, por meio da poesia, 

encontrará valor em futuros ouvintes dessa história. Na poesia, os receptores reconhecem as 

suas raízes. Segundo Ecléa Bosi (2007, p.408): 

 

 
Existem valores e diretrizes para a ação que às vezes não puderam 

desabrochar no meio primitivo em que o vimos formulados. É possível que 

limitações daquele grupo o fizessem guardar essa substância valorativa em 

estado virtual. Um de seus membros, depositário de sua substância implícita, 

pode vir a realizá-la em outro grupo onde encontrou solo favorável. Mas, é 

possível também que esqueça as raízes distantes de sua ação atual. Seria 

preciso que os membros do antigo grupo ainda estivessem perto dele, 

reavivando-lhe a memória. 

 

 

Como o poema “Aos irmãos falecidos”, o “Verso do finado Joaquim Fulgêncio” 

desperta o interesse da comunidade ouvinte pelos nomes e pela história das pessoas que são 

relembradas. Ao reconhecer nomes e as memórias de parentes, os ouvintes se reconhecem na 

identidade e na memória do seu povo. Quando, numa apresentação realizada no Colégio 

Municipal Padre Osvaldo, por ocasião do dia do folclore, o poeta Xeba recitou os dois poemas 

citados os alunos falavam: “É o nome do meu avô”; “Fala no meu pai do meu amigo”. 

Assim, a poesia de Xeba perpetua as pessoas que já desaparecem. Ele é um poeta 

militante no sentido de desempenhar a função de dar às gerações mais jovens o direito à 

memória dos seus antepassados, de guardar os traços dos membros do grupo que 

desapareceram a partir da memória coletiva. Assim sua poesia se constitui em um apoio para 

essa memória.  Nesse sentido, Ecléa Bosi nos pergunta: 

 

 
Que interesse terão tais elementos para a geração atual? Encontrarei uma 

linguagem que comova as pessoas de hoje, para as quais seu nome (da 

pessoa desaparecida, grifo nosso) pouco significa. As lutas pela memória, eis 

algo de que todos temos conhecimento de causa (BOSI, E., 2007, p.411). 

 

 

O direito de um povo à sua memória, a um passado e ao mesmo tempo a um 

sentimento de pertencimento no presente e no futuro são direitos que surgem da necessidade 

humana de agregação. Para a autora citada, a opressão econômica que faz as famílias mais 

pobres se deslocarem de suas casas e terras ou venderem seus objetos e bens de valor 

simbólico espolia de forma cruel os sujeitos de suas lembranças. Assim, a poesia e outras 

manifestações artístico-populares reforçam os laços afrouxados pela opressão econômica e 
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devolve aos sujeitos por meio da memória que resiste, apesar do afastamento dos espaços, o 

direito humano a uma identidade cultural. 

Nas estrofes seguintes do “Verso do finado Joaquim Fulgêncio”, o poeta empresta a 

sua voz ao finado para se despedir da sua casa, cidade, família e povo.   

 
 

Adeus cidade de Luis Gome 

E todo povo de bem, 

Adeus minha casa, meus filhos, 

Minha esposa também,  

Que parto pro outro mundo 

Pra terra nunca que venho.  

 

Adeus praça de Luis Gome 

Que com gosto passeei 

Adeus os banco da praça 

Com prazer eu me sentei 

E parto pro outro mundo 

E nunca mais eu voltarei. 

 

Adeus cumércio de Luis Gome 

Adeus cumercial 

Adeus devotos de Santana 

Adeus os paroquial 

Da festa vi o começo 

Não posso ver o final. 

 

Adeus igreja de Luis Gome 

Adeus irmão de primeira 

Adeus colega de festa 

Amigos de bebedeira 

Adeus todos freguês 

De foice ou roçadeira.  

[...] 

 

Adeus vila Aparecida, 

Eu fui um bom ferreiro,  

Adeus Sítio Lagoa de Cima 

Adeus Sítio Palmeira 

Adeus todos os conhecidos 

Do meu querido Sítio Oliveira. 

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 

 

 

Na voz do poeta, Joaquim se despede do banco da praça. Na identidade do município 

pequeno, o banco da praça é um lugar de aproximação das pessoas, de estreitamento dos laços 

afetivos comuns, das conversas, contação de histórias, o que podemos perceber nos versos 

“Adeus praça de Luís Gomes/Que com gosto passei/Adeus os banco da praça/Com prazer eu 

me sentei”. A praça é o lugar símbolo da interação. E aonde na feira do domingo, as pessoas 
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da zona rural que vêm fazer suas compras encontram as da cidade e perguntam pelos amigos e 

parentes em comum, pelas brincadeiras da infância, por momentos que juntos viveram. 

Também é na praça, espaço propício à cultura popular, que poetas e contadores de histórias se 

relacionam com a sua comunidade, os receptores de sua obra, trata-se de um espaço para a 

prática cotidiana da narrativa, das prosas e dos poemas. 

A literatura popular enquanto campo discursivo de interesse dos historiadores e/ou 

pesquisadores e estudiosos da cultura produzem sentidos para os sujeitos produtores e 

receptores de suas manifestações de acordo com as condições histórico-sociais de produção 

do dizer. Nesse sentido, a memória, segundo Silva (2010), é uma condição de funcionamento 

discursivo, dela dependem as produções e as suas interpretações. Produz-se e se compreende a 

literatura popular como uma construção identitária mediada entre os sujeitos pelo discurso e 

pelos sentidos. Estes se constroem na relação entre produtor e receptores. Silva (2010), ao 

comentar as reflexões de Nora nos estudos da memória, destaca os lugares da memória e sua 

relação com a história e a identidade: 

 

 
Para Nora, os lugares de memória são, em primeiro lugar, lugares em uma 

tríplice acepção: são lugares materiais onde a memória social se ancora e 

pode ser apreendida pelos sentidos; são lugares funcionais porque tem ou 

adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e são lugares 

simbólicos onde essa memória coletiva — vale dizer, essa identidade – se 

expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de 

memória. (SILVA, 2010, p.71). (Grifos do autor) 

 

 

Os lugares da memória nos ajudam a compreender os alicerces que sustentam a 

memória coletiva e onde as identidades culturais se revelam. A elaboração do passado 

memorial de um povo se ancora nos lugares simbólicos de sua memória. Nesse aspecto são 

escolhidos os acontecimentos marcantes no juízo de valor coletivo e o grupo elege o que deve 

ser transmitido aos membros futuros, quais os fatos e pessoas do seu passado compõem a sua 

identidade. A poesia popular no “Verso do finado Joaquim Fulgêncio” materializa a memória 

social por representar os valores às pessoas caras à memória e o seu legado quando 

desaparecem e são reelaboradas pela memória. 

Nas pequenas cidades o período da festa do padroeiro é um momento de estreitar os 

laços da identidade, das relações entre familiares, vizinhos, amigos, compadres. Velhas 

histórias são relembradas e revividas. Muitas pessoas passam o ano inteiro trabalhando com o 

objetivo de voltar à sua terra na festa da padroeira e reencontrar seus patrícios. Um crime 

bárbaro, o desaparecimento de uma pessoa querida pelo seu grupo social já se constitui em si 
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num acontecimento marcante para a história da comunidade. Um fato dessa natureza, ocorrido 

durante a festa da padroeira, época em que todos reascendem seu sentido de pertencimento, 

marca de forma significativa a memória coletiva. Isso o poeta marca em seus versos “Adeus 

devotos de Santana/Adeus paroquial/Da festa vi o começo/Não posso ver o final”. A 

expressão “devotos de Santana” expressa o sentimento de comum pertencimento, de um povo 

unido pela mesma devoção, marcada na história e memória da cidade. Assim, a memória 

social tem seus marcos significativos. Ecléa Bosi ao discutir a relação entre o tempo e a 

memória reflete que: 

 

 
Chama-nos a atenção com igual força a sucessão de etapas na memória que é 

toda dividida por marcos, pontos onde a significação da vida se concentra: 

mudança de casa ou de lugar, morte de um parente, formatura, casamento, 

empregos, festas (BOSI, E., 2007, p.415). 

 

 

A festa da padroeira não foi mais a mesma após o desaparecimento de uma pessoa 

querida na comunidade, e essa perda foi revivida por anos, o que deu sentido a recepção do 

poema em destaque.  

Assim, a lembrança deste acontecimento em sua localização temporal pode falhar, mas 

as falhas na cronologia não significam que este fato marcou superficialmente a história do 

grupo. Nesse caso, a repercussão da morte não se deu de forma restrita. Ela pode ser 

rememorada cada vez que um acontecimento do presente atualizar na memória o julgamento 

de um fato passado, como um novo crime ou injustiça que desperte o mesmo ponto de vista 

da comunidade. A poesia popular ajuda e se baseia nas categorias nítidas que ressignificam as 

experiências, como desejo de justiça, revolta com a impunidade e os abusos de autoridade. A 

memória elabora um perfil de valores para o grupo a partir do qual ele atribui significado aos 

fatos. 

O poeta, ao transformar o assassinato em versos narrados ao seu povo dá, ao mesmo 

tempo, sentido à biografia do falecido por incluí-lo no panteão popular das pessoas 

inesquecíveis, e a própria biografia, por dar sentido à história de um povo. Só o poeta popular 

transforma em poesia as dores do seu povo. As teias da poesia popular costuram as dores de 

um povo e a máquina da vida movida pelas bobinas da memória tece a sua face. 

As relações de trabalho também são preponderantes para a coerência de um grupo, 

como também os momentos de diversão, os folguedos. Joaquim tinha a profissão de ferreiro, 

e no âmbito do seu trabalho em uma sociedade agrária, convivia com o seu povo ao produzir 

as ferramentas para o trabalho no campo, como a foice e a roçadeira. Nos versos “Adeus 



97 

 

 

colegas de festa/Amigos de bebedeira/Adeus todos freguês/De foice ou roçadeira”. A função 

de um sujeito, segundo Ecléa Bosi, não é um emprego apenas como fonte de salário, mas 

principalmente como lugar que ocupa numa sociedade de classes. Também para Walter 

Benjamin (1993), a narrativa está aliada ao trabalho, principalmente quando este é artesanal. 

O artesão narra e escuta na relação com os seus fregueses. Assim, o trabalho se funde com a 

própria vida e tem a sua importância para a memória coletiva, pois uma pessoa é relembrada a 

partir de sua função, do seu ofício que o insere no grupo. Na voz poética a memória revive o 

trabalho de Joaquim e a sua função de ferreiro, um trabalho artesanal que estreitou a sua 

relação com o grupo. Também as festas e bebedeiras como momentos de folga e diversão 

após a jornada de trabalho, principalmente durante a festa da Padroeira, são momentos de 

confraternização entre os filhos presentes e os ausentes, como assim são chamados nas 

cidades pequenas na época das festas. Por isso, o adeus aos amigos de bebedeira. 

O “Adeus ao Sítio Araras” traduz o pertencimento à terra natal, o sítio onde nasceu e 

começou a criar os filhos. Vejamos a continuação desta narrativa: 

 

 
Adeus o Sítio Araras 

Bem perto do Sítio Sirino 

Que fui nascido e criado 

No meu tempo de menino, 

Casei e vim pra cidade 

Ferreiro era meu destino. 

 

Em foice e em roçadeira 

Comecei a trabalhar, 

Todo mundo me encomendava 

Para depois vim buscar, 

Adeus que eu vou embora, 

Para nuca mais voltar.  

 

[...] 

 

Oh João, tu me mata 

De perverso que tu é,  

Num tem pena deu eu deixar 

Meus filhos e minha mulher, 

Eu sei que agora eu vou 

Pra onde Jesus me quiser. 

 

Quando ele disse isso, 

O revólver ele puxou, 

Disparou um tiro no peito 

Bem perto do outro ficou, 

Joaquim caiu sem fala 

E nunca mais que falou.   
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Joaquim no chão deitado,  

Sofrendo uma grande dor, 

João com o revólver na mão, 

Outro tiro disparou, 

Sua mulher em casa deitada 

E nessa hora sonhou.  

 

O sonho contava um prazer, 

Uma tristeza e uma alegria, 

Sonhava que era  

Onze hora do dia 

A festa se acabava  

E todo mundo corria.  

 

Joaquim levou os tiro, 

Mais ele num morreu na hora, 

Butaram ele no jipe 

Viajaram sem demora,  

Pra cidade de Sorriso 

Com Deus e Nossa Senhora.  

 

Antes de chegar em Souza, 

Veja logo o que se deu. 

Joaquim, com pouca sorte 

No Uiraúna morreu. 

Num precisou de doutor, 

Jesus Cristo o recebeu.  

 

Recebe Jesus do céu, 

A alma de Joaquim, 

Da cidade de Luis Gomes, 

Toda vida foi bomzim, 

Gostava de todo mundo, 

De sua casa e de seus filhim. 

 

[...] 

Na hora que ele saiu 

Lamento um grande cramor,  

A sua esposa chorava, 

Seus filhos tudo chorou, 

Com pena do seu papai, 

Que João soldado matou. 

 

Cheguemos na igreja, 

Todos tinha educação, 

Todos saiam pra fora 

Formava uma procissão, 

Passemo de frente a praça, 

Joaquim dentro do caixão. 

 

Cheguemo no sumitero 

Joaquim dentro do caixão, 

Peguemos,butemo pra fora 

Pro padre dá a recomendação, 

Entregar a Jesus Cristo, 
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Padre Cícero, Frei Damião. 

 

O padre disse: 

Descanso eterno dá-lhe senhor, 

De todo mundo é pai, 

Do mundo é o salvador, 

Recebe Joaquim no céu, 

Descanso dá o senhor.  

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 
 

 

O poeta intercala as primeira e terceira pessoas do discurso para dá voz ao finado 

Joaquim Fulgêncio e exerce também sua função de narrador, como vemos nas três primeiras 

estrofes desta parte do poema que estão em primeira pessoa e as seguintes, que concluem a 

narrativa, estão em terceira. Nas estrofes deste conjunto o poeta popular narra todo o 

sofrimento causado para a família e para a comunidade, o julgamento que a comunidade faz 

da personalidade de Joaquim. O poeta pede a Jesus que receba a sua alma: “Recebe Jesus do 

céu/A alma de Joaquim da cidade de Luís Gomes/Toda vida foi bonzim/Gostava de todo 

mundo/De sua casa e de seus filhim”. Jesus receberá a alma na visão da sua comunidade por 

causa de sua bondade, do fato de gostar de todo mundo, e de sua família. Essa consideração 

que uma pessoa recebe do seu grupo é determinante para que ela receba as suas orações e 

intercessões. O respeito pela morte está manifestado na educação demonstrada no cortejo 

fúnebre pelas ruas da cidade, costume das pequenas cidades. A praça onde antes Joaquim e a 

comunidade se reuniam para manter viva a sua cultura, as conversas e prosas, nesse momento 

é palco de uma tragédia, é o lugar onde o caixão passa em despedida. A praça da festa da 

padroeira muda sua aura simbólica, é espaço das dores, perdas e da solidariedade do povo. 

Como vemos na estrofe: “Cheguemos na igreja, /Todos tinha educação, /Todos saíram pra 

fora, /Formava uma procissão, /Passemo de frente a praça, /Joaquim dentro do caixão”. 

Na narrativa do poeta, cuja voz representa a fé do seu povo, o padre entrega a alma de 

Joaquim a Jesus Cristo, Padre Cícero e Frei Damião. A fé em Jesus Cristo é marca do 

Cristianismo que, no poema, aparece em sua vertente popular a partir da realidade de um 

povo, não nos ritos oficiais da Igreja. Padre Cícero e Frei Damião são heróis da fé que 

habitam o imaginário popular nordestino. Frei Damião é personagem de narrativas orais e da 

literatura de cordel. Seus sermões, lições de vida e milagres povoam o viés sagrado da 

identidade cultural nordestina. Muitas narrativas sagradas foram naturalizadas para incluir o 

Padre Cícero como personagem principal. Nas narrativas ou poemas em que um sertanejo 

nordestino morre, é o padrinho Cícero quem o espera e recebe. Essa característica da literatura 

popular nordestina nos é explicada por Queiroz (1976, p. 266), em seus estudos sobre o 
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messianismo no Brasil, em que aborda o significado dessa personalidade para a religiosidade 

popular, que o elege como uma figura divina. Não só um messias representante de Deus, mas 

como uma das três pessoas da Santíssima Trindade: “Identificam-no ora com Jesus Cristo, ora 

com o Espírito Santo, ora com o Padre Eterno; seu nome passou a figurar nas orações, ao lado 

de Nossa Senhora. E os mortos se apresentavam primeiro a Meu Padrinho para depois irem 

junto de Nosso Senhor”. Assim, a figura do Padre está mais acessível à fé do sertanejo do que 

a divindade cristã, por ser uma pessoa do seu meio. Dessa forma, simbolicamente está mais 

próximo do que Deus. Na religiosidade sertaneja ele representa Deus, e segundo as lendas e 

mitos pesquisados pela historiadora Angélica Höffler, ele é o próprio Cristo que foi trocado 

por Nossa Senhora por uma criança tida por sua mãe, dona Quinô. Sua memória para o povo 

nordestino está revestida de uma aura messiânica e reveladora dos planos de Deus para este 

povo. Na literatura popular, Padre Cícero, Frei Damião, Padre Ibiapina, entre outros, recebem 

o julgamento da memória coletiva. O fato de Padre Cícero e Frei Damião receberam Joaquim 

no céu nos mostra a canonização desses missionários pelo julgamento do povo e sua inscrição 

no panteão dos santos populares. O nome de padrinho revela uma identidade com o sacerdote, 

já que no sertão só se chama para padrinho alguém que se considera muito.  

Contam os mitos que o padre sonhou com o próprio Cristo e com os doze apóstolos. O 

cristo apontou para os miseráveis vindos de todo o Nordeste e pediu que tomasse conta deles. 

Conclui a historiadora:  

 

 
E assim Cícero o fez. Em meio ao êxodo ocasionado pela seca de 1877, 

Cícero era conhecido como o padre que dividia com os pobres o que tinha, 

que os acolhia e com eles rezava pedindo remissão. Cícero tornou-se 

Padrinho, homem que sofreu com os pobres e a eles dava alento. 

(HÖFFLER, 2009, p.198). 

 

 

A solidariedade nas horas de sofrimento, tão característica das culturas populares, tece 

a imagem do Padre Cícero para o povo nordestino. Ao incluir sua figura no poema, o poeta-

narrador se irmana e insere o seu povo num grupo maior que é o povo do Nordeste, o universo 

de afilhados e devotos do Padre Cícero. Nessa função, o poeta pode ser comparado aos 

profetas populares que, como nos poemas, relacionam suas profecias ao sacerdote. Segundo 

pesquisou a historiadora em folhetos, Padre Cícero e Frei Damião são considerados os últimos 

profetas da nova geração. Assim, os profetas e poetas ligam o seu povo ao sagrado, a 

esperança de dias melhores, de justiça realizada, mesmo que seja no plano espiritual e 

simbólico. Nas palavras de Angélica Höffler, são portadores de uma: Voz que, quando 
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proferida, dá vida e sonhos de um mundo melhor. Poesia/profecia que é errância, é esperança, 

projeção de um futuro (e por que não de um passado?) cujas glórias e riquezas o presente 

desconhece (2009, p.195). 

Nessa reflexão da autora a partir de sua leitura de Paul Zumthor, compreendemos que 

através da voz dos poetas e profetas, seja nas manifestações orais na recitação de poemas, em 

narrativas orais, em suas pregações para o povo ou nos versos dos folhetos, os receptores se 

encontram com os símbolos de sua realidade, as imagens que, segundo a autora, povoam o 

sertão nordestino e representam a sua identidade de resistência. Como os profetas da seca, que 

“Partindo da observação de seu próprio ambiente, capaz de se modificar com as primeiras 

gotas de chuva, o sertanejo reconhece na natureza “encantada” a possibilidade de vencer a 

morte”. (HÖFFLER, 2009, p.196). 

O poeta conclui o “Verso do finado Joaquim Fulgêncio” da seguinte forma: 

 

 
Comecei foi do começo, 

Agora chegou o fim 

Jesus Cristo me deu esse dom 

Pra eu fazer esse verso assim, 

Morreu Joaquim de bom, 

Ficou João pra ser ruim.  

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 

 

 

Nessa estrofe, o poeta reforça o julgamento do grupo de que morreu um bom que 

servia à comunidade e à família e ficou um ruim para cometer mais atrocidades. Na 

identidade do poeta popular, narrador de sua gente, o dom divino da poesia foi concedido para 

fazer versos que façam justiça, já que as injustiças e a impunidade são denunciadas no poema. 

O poema não permite que esse crime seja esquecido pelas novas gerações. Ele é fruto da 

memória social e dá voz às minorias que revivem a sua história. No exercício do seu “dom”, o 

poeta dá a seu povo o direito à memória. 

 

 

3.5 O poeta e a família: laços de sangue vivos na memória 

 

 

O que dá sustentação cada vez mais firme à memória é a convivência com um grupo 

que a reavive constantemente. Como exemplo dessa solidez nas relações está a família, onde 

os laços se estreitam e o convívio reacende a imagem dos seus membros. Assim, não há um 

grupo mais próximo do que a família. A memória da família, enquanto grupo mais 
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significativo na elaboração de uma identidade, é um marco na poesia de Xeba. Os traços 

característicos de cada membro da família são memorizados, principalmente dos pais. Como 

explica Halbwachs (2006), dando o exemplo de uma classe de alunos na relação com o 

professor, os alunos guardam na memória o perfil do professor, por muitas vezes continuarem 

na mesma turma relembrando o professor para o qual voltaram a sua atenção. Mas o professor 

cujo universo é de muitos alunos não apresenta deles a mesma marca na memória. Também 

na família, os filhos guardam o perfil dos pais que, como o professor, são o centro de sua 

atenção. 

Na história de vida dos artistas populares o legado dos pais é narrado com forte 

emoção. Deles herdaram os conselhos, a sabedoria, a experiência de vida, a religiosidade. Na 

interação entre os membros da família, a memória dos pais reforça o sentimento de 

pertencimento. Não se perdem os vínculos familiares mesmo quando o núcleo se divide e os 

filhos formam novas famílias. Sobre isso, Ecléa Bosi nos esclarece que: 

 

 
As lembranças do grupo doméstico persistem matizadas em cada um de seus 

membros e constituem uma memória ao mesmo tempo una e diferenciada. 

Trocando opiniões, dialogando sobre tudo, suas lembranças guardam 

vínculos difíceis de separar. Os vínculos podem persistir mesmo quando se 

desagregou o núcleo onde sua história teve origem. Esse enraizamento num 

solo comum transcende o sentimento individual (BOSI, E., 2007, p. 423). 

 

 

Em discussão anterior neste trabalho, já ressaltei a importância do saber escolar do 

qual foi privado o poeta Xeba, “Meus doze ano interano/ Mais nada de estudar” (Transcrição 

1 – 27.11.2009), já que ele não pôde frequentar a escola quando criança e só o fez depois de 

adulto, e o conflito gerado em sua família por seu desejo de freqüentar a escola: a mãe 

comprou-lhe uma cartilha de ABC e falou com a professora enquanto o pai não permitia que o 

filho dele estudasse. Essa fase da vida o marcou muito e como vimos anteriormente, essas 

marcas do caráter do pai e da mãe estão presentes na narrativa de vida do poeta. Em 

entrevistas norteadas pela técnica da história de vida podemos perceber na longa narrativa a 

repetição de determinados acontecimentos da vida do colaborador. No caso da história de vida 

do poeta Xeba o seu desejo de estudar, o zelo da sua mãe por sua educação e o autoritarismo 

do pai estão presentes em vários momentos da narrativa. Mas, o que parece ser repetição é a 

força dos marcos da memória carregados de sentido, como ações que se tornam simbólicas e 

traços da personalidade dos familiares que se pintam com cores cada vez mais vivas. Isso nos 

explica Michel Pollack (1992) ao destacar que nas memórias individuais e coletivas se 
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apresentam pontos que ele chama de relativamente invariantes e imutáveis e que se tratam de 

os entrevistados retornarem várias vezes aos mesmos acontecimentos.  

Assim, os momentos marcantes da vida são narrados e reelaborados, pois embora a 

memória solidifique os acontecimentos, estes não mudam o peso de sua significação para o 

recordador, mas a sua visão desses fatos e das pessoas se ressignificam em função do contexto 

da vida. A narrativa tem a sua própria ordem de sentidos. Se ao longo da vida os sofrimentos 

são amenizados e os conflitos se resolvem, também no relato de vida as faces são 

redesenhadas, o impacto dos sofrimentos vai se apagando e os laços reavivados. Suas ações 

nessa fase da vida, quando o poeta era uma criança em idade escolar são atitudes-símbolos da 

imagem que tece dos pais: a mãe compra uma cartilha e o pai lhe dá surras para que não 

freqüente a escola e trabalhe na roça. Tem razão a autora quando afirma que: “Não há lugar 

onde a personalidade tenha maior relevo. Se, como dizem, a comunidade diferencia o 

indivíduo, nenhuma comunidade consegue como a família valorizar tanto a diferença de 

pessoa a pessoa” (BOSI, E., 2007, p.425). 

A comunidade diferencia os sujeitos pelo seu caráter, sua personalidade. A 

comunidade familiar é um grupo em que as diferenças não são desagregadoras, mas se 

equilibram. O pai mais severo, a mãe mais amorosa, por exemplo, formam o quadro da 

família na memória do colaborador. O nome do pai do poeta Xeba aparece na galeria de uma 

das estrofes do poema “Aos irmãos falecidos”. Vejamos essa presença: 

 

 
Zé de Laura e Antonhe Ernesto 

João Luis era irmão 

Otássio Belo e Ormundo 

Mira Pinto e João Buchão 

Pai Caboco e caboquim 

Padre Cícero e Frei Damião 

(TRANSCRIÇÃO 2. 04.12.2009). 

 

 

O nome do senhor Antônio Ernesto aparece nessa estrofe no mesmo conjunto que os 

nomes do Padre Cícero e de Frei Damião, aquele no início e estes no final. Assim foram 

eleitos pelo poeta para iniciar e finalizar a estrofe como se guardassem os outros nomes, 

embora o nome do pai do poeta apareça no final do primeiro verso, esse recurso foi utilizado 

para reforçar sua importância por se destacar na sonoridade mais que o primeiro nome do 

verso. Nesse sentido, podemos perceber a simbologia do nome do seu pai enquanto patriarca 

revestido de uma aura sagrada, tornando-se uma figura mística, o que torna essa estrofe mais 

simbólica que as outras. Nesse aspecto, vida e morte entram num tempo místico. As datas, os 
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anos, passam a uma nova divisão do tempo. Por exemplo, a vida dividida em antes e depois 

da morte dos pais, como explica Ecléa Bosi (2007) ao refletir que a divisão social do tempo 

na memória do narrador obedece a uma nova cronologia. 

Nessa narrativa percebemos a imagem que o poeta apresenta do seu pai: um homem 

marcado pelo sofrimento. O tempo que o seu pai padeceu passa a ter uma longa duração. Um 

ano e seis meses de sofrimento se tornam mais duradouros, tornando-se um tempo largo. 

Vejamos o poema em que narra a morte do pai em suas três primeiras estrofes: 

 

 
Pedi permissão a Deus 

[grande silêncio] 

 

Nessa histora eu conto 

Sem precisar de demora 

A morte de Antonhe Ernesto 

Eu vou contar essa histora 

Por que a vida lamentou 

Jesus Cristo ele chamou 

E ele foi sem ter demora. 

 

Jesus chamou a morte 

Pronto deus, o que é que há? 

Morte vá lá na terra 

Antonheernesto buscar 

A morte lhe respondeu 

No mermo instante desceu 

Dizendo; eu volto já.  

 

A morte chegou na terra 

Na casa de Antonhe entrou 

Já vinha com toda a ordem 

De Cristo nosso senhor, 

Antonhe eu vim lhe avisar 

Que eu mesmo vou te levar 

Jesus foi quem mandou. 

(TRANCRIÇÕES 4. 07.01.2010). 

 

 

Os versos que narram à morte do pai apresentam um tom moderado de lamento, como 

é comum quando a poesia popular narra tristes acontecimentos. Isso porque a morte trouxe 

alívio para o seu sofrimento. Os versos “Porque a vida lamentou/Jesus Cristo lhe chamou” 

sintetizam a simbologia dessa perda, pois o signo vida representa o vazio deixado. A vida da 

sua família lamentou o vazio da sua partida, a sua história é marcada por essa perda. Na 

narração da 2ª estrofe em que Jesus ordena a morte que vá à terra buscar Antônio Ernesto, o 

poeta recorda o lamento do seu pai que pedia a Deus a morte, o fim do seu sofrimento, que 
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marcou a memória da família e na voz poética tem o seu sentimento recontado, pois “são 

acontecimentos que marcaram também a vida de outros membros da família, que os 

recontaram muitas vezes” (BOSI, E., 2007. p.407). Assim, podemos perceber que o poema foi 

inspirado nas lembranças coletivas da família, unidas pelo fio narrativo das conversas entre os 

seus membros, que tem a identidade, os seus laços afetivos costurados pela poesia produzida e 

narrada por um de seus membros.  

Na 3ª estrofe, em que a morte obedece a ordem de Jesus percebemos o desejo da 

família de ver o fim do sofrimento de seu patriarca. A ordem para a morte buscar Antônio 

Ernesto partiu do próprio Jesus que se compadeceu do seu sofrimento. Nesse ponto de vista, a 

perda do ente querido “lamentada pela vida” é amenizada pela consciência de que o 

sofrimento acabou. A dor da ausência é menor do que a dor de vê-lo sofrer e desejar a própria 

morte. 

Em sua voz-memória, Antônio Ernesto adquire outra imagem diferente do início do 

relato, pois o sofrimento do pai entra numa perspectiva de tempo que para o poeta se torna 

mais longo do que a duração da parte da sua infância e adolescência em que não pode estudar 

devido à severidade de seu pai, fato que na sua história de vida foi decisivo para o vício do 

alcoolismo, como podemos compreender no poema que narra os anos de sua idade. 

Há também em seu ponto de vista o fato de não poder estudar porque era pobre, que o 

pai o obrigava a ir à roça ao invés de ir à escola devido à pobreza de sua família. O seu pai 

preferia que trabalhasse como forma de suprir as necessidades mais urgentes. Assim, a 

representação do pai que predomina é a face sofrida. São as condições de vida que 

determinam os julgamentos que fazemos sobre tempos diferentes. Nesses julgamentos, 

fazemos as nossas escolhas da imagem que pretendemos conservar. Ecléa Bosi (2007. p.426) 

constata que: 

 

 
A imagem de nosso pai caminha conosco através da vida. Podemos escolher 

dele uma fisionomia e conservá-lo no decurso do tempo. Ela empalidece se 

não for revivida por conversas, fotos, leitura de cartas, depoimentos de tios e 

avós, dos livros que lia, dos amigos que freqüentava, de seu meio 

profissional, dos fatos históricos que viveu... Tudo isso nos ajuda a constituir 

sua figura. Meu pai me ofereceu de si muitas imagens até sua morte. 

Guardarei apenas a última, a de suas horas derradeiras? Ou recuarei no 

tempo em busca de imagem mais juvenil? Vejo que sua figura não cessa de 

evoluir: ela caminha ao meu lado e se transforma comigo. Traços novos 

afloram, outros se apagam conforme as condições da vida presente, dos 

julgamentos que somos capazes de fazer sobre seu tempo. Nos velhos 

retratos, o impacto da figura viva vai-se apagando, ou vai sendo avivada, 

retocada. 
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A fisionomia do pai se fortalece na memória da família quando sua história é revivida 

por meio das conversas entre os seus membros e com vizinhos, amigos e conhecidos que 

acompanhavam a sua vida, ou seja, sua imagem é construída coletivamente. Na voz-memória 

do poeta cuja função social é a de recordar, sua memória está voltada para o lado 

contemplativo da vida, descansando do trabalho pesado. Nesse momento, aflora o seu quadro 

de referência familiar. Essas referências estão mais definidas, livres das contradições que uma 

vida ainda de atividade e trabalho poderia lhe proporcionar. Como também a ausência física 

do pai elimina de forma significativa as contradições. 

A memória desenha novos quadros. O seu pai, que faleceu idoso, apresenta uma face 

sofrida, como o poeta já se encontra numa fase da vida em que seus referenciais familiares e 

culturais estão mais definidos e não mais convivendo com o pai, que vivo poderia criar novas 

imagens, a não ser na memória, a imagem do pai em seus últimos anos de vida prevalece na 

visão do poeta. Como podemos ler nas três últimas estrofes do poema: 

 

 
Antonhe ficou bismado 

Naquele mesmo momento 

De Jesus ter se lembrado  

De seu grande sufrimento, 

Antonhe se despediu 

No mermo instante partiu 

Ligeiro igual o pensamento. 

 

Antonhe chegou no céu 

Ficou em pé no portão, 

São Pedro disse: entre, 

E sente aí no salão, 

Se abrace com essa cruz, 

Que eu vou chamar meu Jesus 

Pra fazer sua confissão. 

 

Jesus estava distante, 

Mais logos se transformou, 

E perguntou a São Pedro 

Pra que foi que me chamou? 

Por que chegou do nordeste 

A alma de Antonhe Ernesto 

Que vei morar com o senhor. 

(TRANSCRIÇÃO 4. 07.01.2010). 

 

 

O poeta testemunha o sofrimento do pai e o seu desejo de morrer, sentimento este que 

é símbolo da sua via crucis. São Pedro e Jesus são personagens de muitas narrativas pias 

populares, isto é, histórias que narram a vida e as lições dos santos, e da história da literatura 
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de cordel. São Pedro, guardião da porta do céu, chama Jesus para receber a alma de Antônio 

Ernesto, como vemos nos últimos versos: “Porque chegou do Nordeste/A alma de Antônio 

Ernesto/Que vei morar com o senhor”. 

O poeta narra a morte de seu pai de forma detalhada por ser um acontecimento que 

demarca a história da família. Ao narrar a chegada da alma do seu pai no céu, o poeta conclui 

o poema com a imagem do pai que predomina no ponto de vista da família. Antônio Ernesto 

recebe o julgamento celeste, como ocorre em muitas histórias que narram a vida de 

personagens históricos, como explicam Pinheiro e Lúcio (2001, p.69): “Os heróis nacionais, 

assim como os heróis dos romances, têm a sua vida e morte detalhadas e, depois de mortes, 

recebem julgamento e terminam no céu ou no inferno”. 

Enquanto voz que garante a coerência de um grupo, como reflete Zumthor, a voz-

memória do poeta Xeba reafirma o ponto de vista, o julgamento da família sobre o seu 

membro. Para o poeta, a imagem do seu pai evolui ao longo do convívio, pois a memória 

familiar é desenvolvida a partir dos laços de convivência. Assim, as contradições de 

pensamento e atitudes, as diferenças que possuíam no final da vida do seu pai já não tinham 

tanto significado. A história do seu pai foi passada a limpo em sua memória. Sobre a evolução 

da imagem de uma pessoa na memória coletiva, Ecléa Bosi (2007. p. 408-411) afirma que: 

 

 
Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência 

familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus 

membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. 

Vivendo no interior de um grupo, sofre as vicissitudes da evolução de seus 

membros e depende de sua interação. 

 

 

A interação dos membros de uma família permite que cheguem, apesar das 

divergências, a juízos de valor comuns. A imagem de uma pessoa desaparecida é traçada 

pelos testemunhos do grupo que a recorda, ou seja, é unificada na memória coletiva. Sobre a 

memória de sua mãe, o poeta também teceu versos que narram a sua despedida: 

 

 
Num tenho carta, 

Nem notiça, nem telegrama 

Foi embora quem me ama,  

Quem tanto me adorou 

É pra minha mãe  

que faço essa despedida 

Da minha casa fez partida 

E nunca mais que voltou.  
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Eu não sabia  

Do que tinha acontecido 

Minha mãe tinha morrido 

Mais ninguém me avisou 

Quando eu cheguei 

Vi ela no caixão 

Quase morro do coração 

E sofrendo a grande dor.  

 

Ali eu fiquei 

Sem saber o que fazer, 

Eu estudei pra dizer 

Essa bonita canção, 

Papai e mamãe vivia 

Antonhe Ernesto da Silva 

E Anora da Conceição.  

 

Termino o puema  

com tanta lágrima em meu rosto, 

Me lembrando do desgosto 

Que eu fiz quando ela tava aqui, 

Num falo nos outro 

Que pode se abusar 

Ou mamãe pode esperar 

Que eu um dia chego lá.  

(TRANSCRIÇÃO 4. 07.01.2010). 

 

 

A morte da mãe ocorreu depois da morte do pai. Este poema reforça a importância da 

memória para a identidade do poeta e do grupo que representa. Sem o estudo, o poeta se sente 

agradecido com o dom do saber poético como uma compensação divina por não possuir o 

saber escolarizado.  

Nesse trecho da narrativa de vida do colaborador, sua voz-memória recorda a imagem 

da sua mãe e a sua atitude de incentivo que possibilitou ainda na infância a descoberta do dom 

da poesia. É o poder da sua memória que repassará para a sua família e comunidade a 

fisionomia da sua mãe. Esta idéia está presente nos versos do poema em que homenageia a 

mãe e que narram a sua morte.  

A carta, a notícia e o telegrama de que fala o poeta Xeba são meio de comunicação 

pertencentes ao universo da escrita, a que ele não tem acesso. Estes meios não lhe trazem 

noticias de sua mãe ausente. Assim podemos compreender que o poeta ressalta a importância 

da memória e de sua transmissão oral enquanto modo possível de dar significado ao nome da 

sua mãe, de dar importância aos seus atos, quando a escrita não lhe é possível. Nesses versos, 

o poeta demonstra ter consciência dessa sua responsabilidade de pintar com cores vivas o 

retrato da sua mãe, de tornar sua vida exemplar para os membros da família e da comunidade. 
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“É pra minha mãe que faço essa despedida/Da minha casa fez partida/E nunca mais que 

voltou”, nesses versos da 1ª estrofe podemos perceber que o poema de despedida reaviva na 

memória da família o exemplo de sua mãe, não só nesse poema, mas no outro sobre os anos 

de idade. 

O interesse da mãe em incentivar e comprar os objetos necessários aos sonhos do filho 

é uma atitude-símbolo que dá uma lição de vida. Segundo Ecléa Bosi (2007, p.424), “Há 

episódios antigos que todos gostam de repetir, pois a atuação de um parente parece definir a 

natureza íntima da família, fica sendo uma atitude-símbolo. Reconstituir o episódio é 

transmitir a moral do grupo e inspirar os menores”. 

Na 2ª estrofe em que o poeta narra a morte da sua mãe, os últimos versos “Quase 

morro do coração/E sofrendo grande dor” refletem a dor gerada pela partida. Na 3ª estrofe o 

poeta revela sentir-se desnorteado, sem rumo devido à partida da sua mãe, como nos 

primeiros versos “Ali eu fiquei/Sem saber o que fazer”. Os gestos de dona Onorina de 

incentivá-lo a estudar e a exercer na comunidade a sua vocação poética está subjacente nesses 

versos: “Eu estudei pra dizer/Essa bonita canção/Papai e mamãe vivia/Antonho Ernesto da 

Silva/E Onorina da Conceição”. Para ser poeta do seu povo, o dom lhe é suficiente, mas para 

homenagear sua mãe é preciso estudar para compor o poema, o que significa burilar mais a 

poesia. Na visão do poeta, uma canção em memória de sua mãe, que narra a sua morte, é um 

poema mais significativo que os outros, que requer mais esmero na criação. 

A palavra “estudei”, presente no verso, simboliza a participação da sua mãe nesse 

quadro da vida do poeta, sua visão de educação à frente do seu tempo e em conflito com a 

visão do marido, a mãe age dentro das suas condições de vida para o que o filho estude. “A 

figura materna pode ser descrita por traços físicos ou morais, ou mesmo através do seu 

trabalho” (BOSI, E., 2007, p.427). O narrador descreve ao longo da sua história de vida as 

ações de sua mãe carregadas de sentimento, de cuidado com a sua educação. A morte da sua 

mãe divide a história do poeta e de toda a família. 

Ao concluir o poema, o narrador recorda outro marco que divide a sua vida, que lhe 

deu outra posição no seu grupo: o alcoolismo. Nesse ponto da sua história de vida presente no 

poema, os versos “Me lembrando do desgosto/Que eu fiz quando ela tava aqui”, o poeta 

recorda o sofrimento que o drama do alcoolismo gerou para toda a sua família. Esse fato 

gerou na vida do poeta e de toda a família uma situação de desagregação de afastamento entre 

seus membros. O poeta sente o desenraizamento causado pelo alcoolismo. A poesia devolve 

ao poeta o sentido de pertencimento. Na conclusão do poema o colaborador reafirma a sua 

raiz, o seu vínculo familiar nos versos “Ou mamãe pode esperar/Que eu um dia chego lá”. De 
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forma simbólica e num caráter transcendental, o poeta dá uma aura de eternidade ao seu 

enraizamento no seio da família, metaforizado no desejo de reencontrar a sua mãe na 

eternidade.  

A poesia reafirma os sentimentos vividos na relação com os seus pais. Assim, estende 

as lembranças do passado às experiências atuais dos membros da família que ao ouvir o 

poema compartilham da mesma experiência. Sobre o discurso da voz poética e sua eficácia 

simbólica e social por meio de sua presença na experiência coletiva, Paul Zumthor (2001, 

p.150) afirma que: 

 

 
O discurso que ela (a voz, grifo nosso) pronuncia, legado mais do que outros 

às formas experimentadas, mais sujeito as pegadas de um incontrolável 

passado, é também mais eficaz do que qualquer outro, o que diz essa boca 

parece mais opaco, requer atenção de maneira mais insistente, penetra mais 

fundo na lembrança e aí fermenta, confirma ou devolve os sentimentos 

vividos, alarga misteriosamente a experiência que eu, ouvinte, creio ter de 

mim mesmo, de ti e desta vida. 

 

 

Para o autor, o discurso poético fermenta os sentimentos comuns entre poeta e 

ouvintes. Esse discurso dinamiza a raiz e a identidade comum, alarga as experiências, fazendo 

com que os receptores da poesia, ao ouvirem a voz poética se apossem dessas experiências 

que passam a ser coletivas quanto um grupo tão coeso quando a família possui uma base 

comum, um ponto de vista ou sentimento em relação a uma pessoa. Nesse sentido, a memória 

se torna mais sólida quando um grupo possui uma convivência mais duradoura, como a 

família, ao contrário de um grupo efêmero, como uma classe de alunos na sua relação com o 

professor. As características de uma pessoa marcam a memória quando um grupo duradouro 

convive com ela por anos, e após seu desaparecimento rememora sua fisionomia. 

Os gestos da sua mãe dona Onorina se tornam a matéria da poesia. Sua vida, suas 

atitudes na voz-memória do poeta se tornam exemplares para todo o grupo, o que se dá pelo 

apreço comum por sua personalidade. No julgamento que o grupo apresenta: 

 

 
Outros fatores interferem na memória, como o lugar que alguém ocupa na 

consideração de seu grupo de convivência diária, onde há desigualdade de 

pontos de vista, uma repartição desigual de apreço. O membro amado por 

todos terá suas palavras e gestos anotados e verá com surpresa, anos depois, 

seus menores atos lembrados e discutidos. Palavras de afeto, gestos de 

solidariedade que partiram dele são ciosamente guardados e agradecidos 

(BOSI, E., 2007, p.414). 
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Com a fisionomia do seu pai reelaborada ao longo da sua história de vida, o poeta 

Xeba também expressa em sua poesia uma imagem do senhor Antônio Ernesto enquanto 

conselheiro, um homem sábio que retirou da sua experiência de vida a matéria-prima dos 

conselhos. Os sofrimentos e as dificuldades vividas por seu pai estão subjacentes à narrativa 

de vida do poeta, o que confere ao pai autoridade para aconselhar, profetizando como será a 

vida de quem seguir suas lições. Vejamos o poema: 

 

 
Meu pai sempre me dizia 

Num faça mal a ninguém, 

Até mesmo o inimigo 

Devemos fazer o bem 

Da onde a gente num se espera 

A felicidade vem. 

 

Tem muitas pessoa que já nasce 

Em cima de um grande tesouro, 

Num sabe o que é misera, 

Só pisa em cima de ouro, 

E outros que traz a sorte 

Se acaba num grande choro. 

 

Tem muita gente que pensa 

Que o mundo está adiado 

Pra todo eu sou um 

Que faço verso rimado 

Cada cá siga o caminho 

Que por Deus foi deixado. 

(TRANSCRIÇÃO 4. 07.01.2010). 
 

 

Assim, ao dar voz aos ensinamentos do pai, o poeta confirma a reflexão de Paul 

Zumthor ao afirmar que “A voz poética é, ao mesmo tempo profecia e memória (2001, p.139). 

O conselho de não fazer o mal às pessoas, priorizando sempre o bem, dá ao futuro uma 

garantia de felicidade: “Da onde a gente num se espera/A felicidade vem”. Nesses versos da 

1ª estrofe, ao dar voz aos ensinamentos do seu pai, a voz-memória do poeta está carregada de 

esperança e, como reflete Angelica Höffler (2009), projeta um futuro que não se dissocia do 

passado. Nesse futuro, glórias e riquezas desconhecidas no presente podem ser alcançadas 

dependendo das ações que se realizaram no passado. Na 2ª estrofe o destino das pessoas 

aparece traçado quando nascem. Umas nascem na riqueza, “Num sabe o que é misera/Só pesa 

em cima do ouro/E outros que traz a sorte/Se acaba num grande choro”. Nesses versos, o 

poeta realiza uma denúncia da injustiça em que alguns já nascem na riqueza e outros já 

nascem na miséria. Porém nessa predição as injustiças sociais não são causadas pelo destino. 
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Nos versos subjaz uma forte denúncia das condições de vida do sertanejo em que o pobre não 

tem o direito de freqüentar a escola devido à necessidade gritante de trabalhar pela 

sobrevivência, como já vimos anteriormente no relato de vida do poeta Xeba e no poema 

sobre os anos de idade e confirmado pelo poeta Patativa do Assaré (2007, p.21): “Meu pai 

coitadinho/ Vivia sem cobre,/ E o fio do pobre não pode estudá.” 

Assim, o poeta Xeba dá voz aos conselhos do seu pai e mais uma vez reelabora a sua 

fisionomia, dando-lhe uma imagem de profeta. Como o poeta e o narrador que estão 

investidos do dom do conselho, narra sua vida inserida na vida do seu povo a partir das 

experiências coletivas e extraem das dores e dos sofrimentos os conselhos e as lições de vida. 

Os conselhos que podem mudar as ações das pessoas do futuro dão o tom de profecia ao 

poema. Assim, a sabedoria do poeta foi também transmitida por seu pai. Nesse contexto de 

vida em que a voz poética se mistura à profecia, 

 

 
Cada sertanejo é guardião de parte dos saberes e dos segredos de um mundo 

que só pode ser alçado pela voz. Contudo, cabe a alguns poucos escolhidos e 

responsabilidade da transmissão memorial, da tradição e da criação no 

domínio da oralidade. Dentre os escolhidos encontram-se os poetas e os 

profetas. (HÖFFLER, 2009, p.194). 

 

 

Nessa atmosfera sagrada que transmite a sabedoria de um povo, o poeta transmite 

esperança e resistência ao afirmar que “Tem muita gente que pensa/Que o mundo está adiado” 

no sentido de que as melhoras estão adiadas, projetadas em um futuro incerto. Nesses versos 

da 3ª estrofe, está subjacente que esse pensamento é equivocado e que ainda há a esperança de 

uma realidade melhor que ainda não está totalmente perdida. Nos últimos dois versos o poeta 

reafirma a sua identidade, a sua função no grupo de transformar as experiências de vida em 

versos, como também de dar conselhos, embora na contemporaneidade a experiência de 

narrar e aconselhar esteja em vias de extinção, conforme Walter Benjamin (1993). 

A poesia se ancora numa realidade social em que a sabedoria do poeta é reconhecida 

por seu grupo. Nos versos “Pra todo eu sou um/Que faço verso rimado” está subjacente a 

idéia de que nem sempre a comunidade escuta os conselhos de quem “faz verso rimado” e 

para alguns membros o poeta não merece crédito em suas lições e conselhos. Porém a poesia é 

sua vocação, é o exercício de um dom a serviço de um grupo que necessita dele para se 

conhecer, mergulhar em suas raízes e tecer a sua face. Assim, o poeta Xeba confirma a sua 

função no grupo, conferida pela dádiva divina e conclui o poema ensinando que as pessoas 
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devem, como ele o fez, seguir a missão que lhe foi confiada: “Cada cá siga o caminha/Que 

por Deus foi deixado”. 

A voz poética nesse poema representa a transmissão viva do saber. Segundo Zumthor 

(2001), essa transmissão oral exalta a sabedoria de um povo passado por meio da transmissão 

oral de pai para filho, de poeta-narrador para a sua comunidade de ouvintes e receptores. A 

poesia narra a resistência de um povo, a sua esperança de uma realidade melhor, de justiça 

social, do inverno que simboliza a sua espera por uma vida melhor. Dessa forma, Zumthor 

(2001, p.143) nos explica a função social da voz poética “No calor das presenças simultâneas 

em performance, a voz poética não tem outra função nem outro poder senão exaltar essa 

comunidade, no consentimento ou na resistência”. A poesia exalta a sabedoria de um grupo e 

o poeta marca em sua obra o poder da poesia enquanto transmissão dos saberes da 

comunidade, da família, que consente essa transmissão e reconhece sua eficácia. Nos poemas 

que narram a vida em família, que é o primeiro grupo social com o qual uma pessoa tem 

contato, constituindo a primeira forma de vida em sociedade, o poeta deixa aflorar os laços 

afetivos mais fortes. Mas, por mais que a família pareça uma essência na identidade do poeta, 

a representação da família é múltipla, dinâmica e a imagem de seus membros varia de acordo 

com o contexto e a fase da vida do poeta. Assim, o laço familiar não é uma identidade 

essencial unificada, mas sujeita a contradições e a conflitos, conforme o pensamento de Stuart 

Hall (2005) que afirma ser uma fantasia a idéia de uma identidade unificada, como a essência 

de um sujeito. 

Na memória da família, a imagem da esposa, dos filhos e netos são tecidas pelos 

versos do poeta Xeba. Em sua narrativa de vida, o poeta nos relata que mesmo distante 

fisicamente da família, a sua memória torna presente todo o seu grupo familiar. O que 

confirma as reflexões de Halbwachs ao refletir que não estamos sozinhos quando nos 

afastamos para recordar. Neste poema percebemos a presença dessa memória: 

 

 
Numa tarde de domingo 

Quando o sol se escondeu 

Uma Maria das Graças 

Em minha frente apareceu 

 

 Eu olhei muito pra ela 

E ela olhou pra eu 

Eu disse: quer namorar comigo 

E ela nada respondeu. 

 

Quando ela disse que sim 

Meu coração fez tum-tum, 
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Por ela me apaixonei 

E fiquei no zum-zum-zum, 

Namorei seis mês e noivei 

Vinte e dois eu me casei 

De outubro de setenta e um. 

 

Parabéns Maria das Graças, 

Quatro de novembro aniversariou 

Recebeu muito presente 

Aqui em Natal estou 

Oito filhos que nós temo 

É o fruto do nosso amor. 

 

Denilda eu chamo de Nem 

É minha filha primeira 

Galego é o segundo 

Mocinha é a terceira 

Vanda é a quarta e Déa é a quinta 

Eu digo desta maneira 

Íris é seis e Ciço é sete 

E Ana é a filha derradeira. 

 

Tem também dezenove neto 

Dos filhos estão criando 

Num digo o nome de todos 

Porque num estou me lembrando 

Vitória, Clarinha e Belinha 

Francisca está estudando 

Neinha, Nandinha e Clarisse 

Rafaela e Mariano. 

[...] 

Quero bem a Maria das Graças 

Sei que ela me quer bem 

Eu gosto muito dela 

E ela de mim também 

Eu sou príncipe, ela princesa, 

Eu sou rei, ela é rainha 

Eu sou dela e ela é minha 

Eu num dou ela a ninguém. 

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 
 

 

Nesse trecho da entrevista, apesar de o poeta dizer que “quando eu tava em Natal eu 

me lembrava muito pouco de casa”, a memória do grupo familiar mais próximo, mulher, 

filhos e netos, se torna a matéria-prima para mais um de seus poemas sobre as lembranças de 

família. O poeta relata que estava sem fazer nada em casa e pensou em fazer um poema. O 

aparente momento de descanso se torna uma ocasião propícia ao trabalho da memória, para 

exercer a sua função de poeta da família. Podemos comparar esse momento de sua vida à 

memória dos velhos que na fase do descanso passam a realizar o trabalho mnêmico. 

Conforme nos explica Ecléa Bosi: 
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Ao lembrar o passado ele não está descansando, por um instante, das lides 

cotidianas, não está se entregando fugitivamente as delícias do sonho: ele 

está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância 

mesma da sua vida. (BOSI, E. 2007, p.60). 

 

 

Ao lembrar o próprio passado, o poeta-narrador recorda os marcos da sua vida, como a 

lembrança do aniversário da sua esposa Maria das Graças, uma data que divide e marca o 

tempo interior do grupo. Como estava fisicamente distante, fez o poema “falano um pouco de 

casa” (grifo nosso). Como podemos ler nos versos das quatro primeiras estrofes, o poeta 

recorda a fase do namoro, o noivado e o casamento. De forma simbólica os versos da primeira 

estrofe “Numa tarde de domingo/Quando o sol se escondeu/Uma Maria das Graças/Em minha 

frente apareceu” marcam o início de um novo tempo que divide a vida do poeta em um antes 

e um depois do surgimento da esposa em sua vida. Nesses marcos do tempo biográfico 

“Rememoramos com vivacidade os pequenos incidentes” (ECLEA BOSI, 2007, p.416) que se 

tornam tão simbólicos e dotados de significado e sentido de vida por constituírem um divisor 

de águas no mar da vida, imprimindo ao tempo uma duração que transcende a cronologia. No 

poema, o momento da aparição é o pôr-do-sol de uma tarde de domingo. Nada mais poético 

do que comparar a imagem da pessoa amada com a do sol. Também o domingo tem sua carga 

simbólica nessa nova divisão do tempo. Como o primeiro dia da semana, devido ser o dia da 

ressurreição de Cristo, passa a ser o primeiro dia de um novo período na história de vida do 

poeta Xeba. 

O tempo entre o namoro, seis meses, o noivado e o casamento está localizado com 

precisão no tempo biográfico do poeta. Sabemos que o tempo da memória é 

predominantemente simbólico, psicológico, e a cronologia dificilmente se mostra com 

clareza. O casamento passa a ser um acontecimento na memória do poeta. Michael Pollack 

(1992), relacionando a memória ao tempo aborda que acontecimentos, personagens e lugares 

ligados as lembranças pessoais e coletivas podem não se ancorar ao tempo cronológico. 

Assim, um acontecimento que marca uma história de vida “permanece muito forte na 

memória da pessoa, muito marcante, independentemente da data real em que a vivência se 

deu” (POLLACK, 1992, p.3). Porém, se essas datas se fixaram com exatidão na memória do 

poeta isso se deve à significação que elas tiveram para a sua história de vida. 

Na 4ª estrofe o poeta cita os filhos como um vínculo afetivo que reforça seu laço com 

a esposa “Oito filhos que nós temos/É o fruto do nosso amor”. Citando em versos os nomes 

dos oito filhos, o poeta reforça a coesão do grupo e o sentimento de pertencimento que une os 

filhos aos pais. Nas comunidades populares esse vínculo se torna tão forte que uma pessoa é 
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identificada pelo nome dos pais, o que tece a identidade de uma família. Isso nos explica 

Ecléa Bosi: 

 
 

De onde vem, ao grupo familiar, tal força de coesão. Em nenhum outro 

espaço social o lugar do individuo é tão fortemente destinado. Um homem 

pode mudar de país, se brasileiro, naturalizar-se finlandês; se leigo, pode 

torna-se padre; se solteiro, pode torna-se casado; se filho, pode torna-se pai; 

se patrão, torna-se criado. Mas o vínculo que o ata à sua família é 

irreversível: será sempre o filho da Antônia, o João do Pedro, o “meu 

Francisco” para a mãe. Apesar dessa fixidez de destino nas relações de 

parentesco, não há lugar onde a personalidade tenha mais relevo. (BOSI, E. 

2007, p.425). 

 

 

Na reflexão da autora, por mais que cada filho desenhe seus traços peculiares de 

personalidade, estes desenham a face da família. O nome do pai ou da mãe sempre 

acompanhará o conjunto de irmãos. Esse vínculo também se estende aos netos para quem a 6ª 

estrofe desse poema é dedicada. Na última estrofe o poeta reafirma o seu sentimento de 

pertencimento à esposa: 

 

 
Quero bem a Maria das Graças 

Sei que ela me quer bem 

Eu gosto muito dela 

E ela de mim também 

Eu sou príncipe, ela princesa, 

Eu sou rei, ela é rainha 

Eu sou dela e ela é minha 

Eu num dou ela a ninguém. 

(TRANSCRIÇÃO 3. 10.12.2009). 

 

 

Nesses versos o poeta compara a sua vida a um reino onde “Eu sou rei, ela é rainha”. 

Em muitas manifestações da cultura popular nordestina, poetas e narradores projetam sua vida 

em um reino distante como forma de fabular, sonhar com uma vida melhor, sem as 

dificuldades e sofrimentos reais (CANDIDO, 1995). Assim, projetam-se a si como reis, 

rainhas, princesas ou príncipes. Nos versos conclusivos deste poema o poeta expressa o seu 

direito de pertencer, de ter vínculos sociais com a família e com a comunidade, sintetizados 

nos versos sobre a esposa “Eu sou dela e ela é minha/Eu num dou ela a ninguém”. 

O enraizamento do poeta Xeba provém da sua memória que o inscreve na memória da 

família e na memória da sua comunidade. Sua poesia concede ao seu grupo o direito à 

memória, e, por conseguinte, a um enraizamento. 
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As lembranças do passado de sua gente estão conservadas em sua poesia que dão ao 

povo pressentimentos do futuro por meio dos conselhos, das lições de vida e experiências 

transmitidas pelo poeta. Sua vida se funde a vida do seu povo. Sua história, de seus pais, 

filhos, esposa, vizinhos, amigos, conhecidos, com suas dores, fatos históricos, alegrias, 

valores, sonhos e todo o universo que dá sentido de vida a uma cultura, ressignificando na 

realidade atual, a existência do seu grupo. Sua voz-memória tecida em versos: “De fato, ela 

envolve toda a existência, penetra o vivido e mantém o presente na continuidade dos discursos 

humanos”. (ZUMTHOR, 2001, p.140). Essa continuidade é possível por meio da tradição, 

pois o ser humano tem necessidades de experiências, de referências sociais e culturais e a 

memória coletiva reaviva a vivência de um grupo que na poesia de Xeba encontra sentido de 

vida. 
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CONCLUSÕES 

 

 
Na minha pobre linguage, 

A minha lira servage 

Canto o que minha arma sente 

E o meu coração incerra, 

As coisa da minha terra 

E a vida de minha gente. 

 

(PATATIVA DO ASSARÉ) 

Poema: Aos poetas clássicos. 

 

 

“Peço permissão a Deus que me deu meu improviso” ou “Peço permissão a Deus por 

ele sou protegido”. Nesses versos que iniciam alguns dos muitos poemas do senhor Francisco 

de Assis, o poeta popularmente conhecido por Xeba sintetizam a sua concepção de poesia: 

uma dádiva divina que lhe foi concedida para guardar a memória do seu povo, transformando 

sua história, seus valores, e experiências em versos e, por meio da transmissão oral, a sua voz-

memória convoca seus ouvintes a se reconhecerem em seus versos. Os nomes das pessoas 

mais conhecidas da sua comunidade, suas experiências, lições de vida, sofrimentos gerados 

pelas secas e injustiças sociais, são tecidos em versos pelo poeta do povo que constrói na 

relação com seus ouvintes um sentimento de identidade. Nesse sentido, a tradição e a criação 

se unem na voz-poética que os poemas dêem ao povo um sentido de unidade gerado pela sua 

memória, fonte viva de onde brotam a poesia. No exercício desse dom, os poetas invocam 

desde os primórdios, divindades pagãs ou cristãs. Sabedor do significado do seu dom para o 

grupo, o poeta Xeba pede a proteção divina que lhe deu o improviso para que os seus versos 

transmitam a memória do seu povo, o que acontece na poesia popular em suas diversas 

manifestações seja oral ou escrita: “Talvez seja por isso que a maioria dos folhetos tem início 

com uma invocação”. (HOFFLER, 2006, p. 28). 

Por meio da sua voz-poética, o poeta colaborador, ao transformar em versos a vida da 

sua família e do seu povo, reelabora a memória coletiva, a fisionomia e a imagem que tem das 

pessoas do seu grupo, dos fatos que marcaram a história, o que nos possibilitou perceber que a 

sua função social de guardião da memória da sua gente não é um trabalho estático, não só pela 

transmissão oral e memorial dos saberes, histórias, experiências e lições de vida, mas pela 

significação que marca momentos das entrevistas. Um ponto de vista apresentado no início do 

relato de vida se reelabora ao longo da sua história de vida, pois a visão se modifica em 

momentos diferentes da vida que estão representados na poesia permeada pelo relato de vida.  
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Sua obra nos mostra a indissociável relação entre a memória e a poesia, e é a partir 

desse lugar que se ancora a constituição do sujeito que exerce no seu grupo a função social de 

recordador, narrador e transmissor das tradições. Por meio do reconhecimento social, o poeta 

sente-se responsável pela transmissão memorial da tradição do grupo e as marcas da 

identidade cultural que lhes é comum é a matéria-prima dos poemas, como a religiosidade 

popular, as personalidades marcantes da comunidade e do cenário nacional, a relação com os 

membros da família, a resistência dos tempos de seca e o desejo de permanecer no lugar pelo 

enraizamento respondem a questão norteadora do trabalho de investigar o laço entre sua obra 

e a identidade cultural do seu povo. 

Os poemas nos permitiram conhecer não apenas a sua história de vida, mas a inserção 

social do seu grupo. Assim os poemas resultam da identidade cultural construído pelo fio 

narrativo da memória em que tanto os acontecimentos, as histórias, os nomes das pessoas 

mais conhecidas, presentes nas conversas cotidianas e nos testemunhos coletivos são matéria-

prima da poesia como são transmitidos às presentes gerações, reavivando-lhes o sentimento 

de pertencimento. Nessa interação, quebramos a objetividade científica e por meio da história 

oral e mais especificamente da técnica da história de vida pudemos conhecer as experiências 

de vida do poeta Xeba, que como o narrador de Walter Benjamim, sabe dá conselhos a partir 

de suas experiências vividas em comum com a sua comunidade. Essas experiências nos 

mostram que as práticas populares não são uma sobrevivência do passado no presente, mas 

estão situados num contexto em que a identidade é elaborada com base no sentimento comum 

e o poeta é investido por seu grupo desse poder simbólico que o faz guardião e transmissor da 

sua memória. Ouvir a narrativa de vida do poeta popular nos conduz a uma narrativa do seu 

grupo onde a história, os fatos testemunhados, o ponto de vista sobre eles, costumam mover o 

fio narrativo, sendo objeto e tema das conversas cotidianas dos membros do grupo e que na 

voz poética dão um sentido de coesão a identidade. Dessa forma, ao conhecermos o relato de 

vida do colaborador conhecemos a sua identidade inscrita na identidade coletiva e para 

apreendermos essa relação por meio da poesia “O único modo correto de sabê-lo é levar o 

sujeito a fazer a sua autobiografia. A narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente 

dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória” (BOSI, E., 2007, p 68). Nesse 

sentido, o modo de lembrar a sua vida é norteado pelos pontos de mais significado para a 

memória coletiva: são acontecimentos que inscrevem sua história pessoal na coletiva, como a 

relação com a comunidade por meio da poesia, a superação do alcoolismo, a repercussão da 

morte de Joaquim Fulgêncio, os sofrimentos da seca, a vida em família, a memória dos 
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falecidos do grupo. Todas essas lembranças tecem acontecimentos vividos em comum e ao 

fazer sua autobiografia, o poeta tece uma memória que não é apenas individual, mas coletiva. 

O poeta Xeba elabora em sua voz-poética a identidade da sua gente como retribuição 

pelo dom da memória que torna possível o seu fazer poético e sente-se responsável pela 

transmissão memorial dessa identidade. Essa é a representação que buscou passar em sua 

história de vida e que por meio dessa técnica pudemos ouvir os sentidos que poesia reveste a 

sua identidade individual a partir do reconhecimento do grupo de sua função de narrador. Essa 

cumplicidade entre o poeta e o seu grupo é a justificação da sua obra, é o que dá sentido de 

vida a seus versos e o faz transmitir a gerações atuais as experiências transformadas em 

conselhos e lições. É por isso que o nosso trabalho se faz a partir da história de vida do poeta, 

não apenas dos poemas enquanto objeto. O nosso interesse é pelo sujeito-agente da cultura 

popular e sua atuação no seio do grupo, o que nos mostra a atualidade das práticas culturas 

populares que refletem cada vez mais um mundo de gente carregada de sentidos. 

Portanto, a voz do poeta é o eco de muitas vozes e fazê-las ouvidas na academia é uma 

das responsabilidades da nossa pesquisa numa sociedade que nega o valor estético e cultural 

das produções das camadas populares. Assim, sua vida é a vida do seu povo, seus valores, 

tradições, saberes e sofrimentos nos permitem encontrar o sentido de sua poesia, e sentido de 

vida e trabalho que justifica o seu ofício. É esse o olhar sobre os sujeitos da memória que 

pretendemos mostrar.  

Em nossa perspectiva de fazer acadêmico, o que é da comunidade deve ser devolvido 

como contribuição ética da pesquisa. Assim, os trabalhos sobre a identidade de um grupo 

devem ser dispostos para seus membros conhecerem sua história e memória. Objetivamos 

posteriormente dispor os vídeos de entrevistas com a concordância do colaborador desta 

pesquisa para museus e casa de cultura de Luís Gomes e da região e publicar um livro em 

parceria com fundações de cultura com seus principais poemas que poderá ser distribuído na 

comunidade e utilizado em trabalhos escolares. Assim, o nosso trabalho poderá atender à 

função social de dar a uma comunidade o direito a sua memória e inserir seus membros no 

conhecimento de sua identidade, ajudando a formar um novo olhar que possa relacionar 

ensino, memória e cultura. 

 

 

 

 

 



121 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

ABREU, M. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo: Editora UNESP, 2006.  

 

ANDRADE, M.M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 1993. 

 

AYALA, M. I. N. Conto popular: um fazer dentro da vida. In: Anais do IV Encontro 

Nacional da ANPOLL. São Paulo, jul/1989. 

 

_______. Aprendendo a aprender a cultura popular. In: PINHEIRO, H. (ORG.) Pesquisa em 

literatura. Campina Grande: Bagagem, 2003.  

 

_______. Diferentes temporalidades de literatura oral popular. In: Encontro Nacional da 

Associação de Pós-Graduação em Letras e Lingüística, 17, Gramado, 2001. Anais. 

Gramado: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

 

_______. No arranco do grito: aspectos da cantoria nordestina. São Paulo: Ática, 1988. 

 

________ .Riqueza de pobre. In: Literatura e sociedade. Revista de Teoria Literária e 

Literatura comparada da USP. São Paulo, nº. 02, 1997, p. 160-169. 

 

AYALA, M; AYALA, M. I. N. Cultura popular no Brasil: perspectivas de análise. Séries 

Princípios. São Paulo: Áticas, 1987. 

 

BARROS, L. O. C. Juazeiro do Padre Cícero: A Terra da Mãe de Deus. Prefácio Marcelo 

Ayres Camurça. 2. ed. Fortaleza: Editora IMERPH, 2008. 

 

BAUMAN, Z. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução Carlos Alberto Medei-

ros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

 

BENJAMIN, W. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskav. In: _______. 

Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. Vol. 1. Traduzido por Sérgio Paulo 

Rovanet. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 197-221. 

 

BOSI, A. Plural, mas não caótico. In: Bosi, A. (org.) Cultura Brasileira: temas e situações. 4 

ed. São Paulo: Ática, 2003. p.7-15. 

 

BOSI, E. Uma experiência humanizadora. In: Na ponta do lápis: Revista das Olimpíadas de 

Língua Portuguesa. Ano 5, nº. 11, agosto de 2009, p. 24-25. 

 

_______. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 9 ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

 

BURKE, P. Abertura: a Nova História, seu passado e seu futuro. In:________. BURKE, P 

(org.). A Escrita da história: novas perspectivas. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: 

Editora UNESP, 1992. 

 



122 

 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: EDUSP, 1997. 

 

CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito. 10. Ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 

2003. 

_________. Vários escritos. 3. Ed. São Paulo: Duas Cidade, 1995. 

 

CARVALHO, M. E. F. de. Narrativa e formação do leitor: uma reflexão sobre a contação 

de histórias na cultura popular. Monografia (Especialização em Literatura Infanto-juvenil). 

Campus Avançado “Professora Maria Elisa de A. Maia” da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

ELIADE, M. Mitologia da memória e do esquecimento. In: Mito e realidade. 6.ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2007. 

 

FONSECA, C. L. da.; CARVALHO, M. E. F. de.; RODRIGUES, L. de. O. Os penitentes de 

São Bernardo: uma face da religiosidade popular na voz-memória de Dona Antônia Jorge. In: 

SILVA, M. M. da. S. (Et. Al). De memória e de identidade: estudos interdisciplinares. 

Campina Grande: EDUEPB, 2010. 

 

GALVÃO. A. M. O cordel: leitores e ouvintes. Belo Horizonte: Autentica, 2001. 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e 

Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DPGA, 2005. 

 

HÖFFLER, Angelica. A floresta no cordel. Fortaleza: Secult, 2006. 

 

HOFFLER, A Vozes e imagens da terra da mãe de Deus. In: GURGEL, D.; D. MAIA, I. M. 

de S. R.; LIMA, A. N. T. de.(orgs.). Bom dia Literatura oral. Natal (RN): RN Econômico, 

2009 (coleção Patrimônio Potiguar, 5). 

 

HOBSBAWN, E. & RANGER, T. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1997. (Coleção Pensamento Crítico; v 55). 

 

PATATIVA DO ASSARÉ. O poeta da roça. In: Antologia poética. Organização e prefácio 

de Gilmar de Carvalho. Fortaleza: Edições Demócrito rocha, 2007. 

 

PAZ, O. Poesia e poema. In: O arco e a lira. Tradução de Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1982. 

 

PENALVA, G. Literatura oral do sudeste paraense: memórias de velhos camponeses. In: 

Graphos: revista da Pós-graduação em Letras/publicada pelo Curso de Pós-Graduação em 

letras da Universidade Federal da Paraíba. Vol. 7, nº. 2/1, João Pessoa, 2005, p. 147-154. 

 

PINHEIRO, H.; LÚCIO, A. C. M. Cordel na sala de aula. 1 ed. São Paulo, Duas Cidades, 

2001 - ( Coleção Literatura e Ensino; 2).  

 

POLLACK, M. Memória e identidade social. In: Estudos históricos. Vol. 5, nº. 10. Rio de 

Janeiro, 1992, p. 200-212. 

 



123 

 

 

PORTELLI, A. Tentando aprender um pouquinho; algumas reflexões sobre a ética na história 

oral. In: Projeto história. Revista do programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 

Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, v. 15, abr. 1997c. p.13-49. 

 

PRAXEDES R. R. Reflexões sobre uma identidade afro-descendente. Revista Espaço 

Acadêmico – Ano II – Nº 23 – Abril/2003. Disponível em: 

http://www.espacoacademico.com.br/023/23rpraxedes.htm. Acesso em maio de 2010. 

QUEIROZ, M.I.P. de. Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação 

viva. São Paulo: T.A. Queiroz, 1991.  

 

QUEIROZ, M. I. P. de. O messianismo no Brasil e no mundo. Prefácio: Roger Bastide. 2 

ed. rev. e aum. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 

 

RODRIGUES, L. de O. A voz em canto: de Militana a Maria José, uma história de vida. Tese 

(Doutorado em Letras) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 

 

______. A voz memória: narrativa e identidade na cultura popular. In: RODRIGUES, L. O. 

de; SAMPAIO, M. L. P; FREITAS, A. C. (org). Linguagem, discurso,cultura: múltiplos 

objetos e abordagens. Pau dos Ferros: Queima – Bucha, 2008. 

 

SILVA, M.J. da. Contador de histórias: experiências re-contadas. In: Graphos: revista de 

pós-graduação em Letras (Publicada pelo Curso de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Federal da Paraíba) vol.7, n.2/1, 2005/ João Pessoa: 2005. 

 

TORQUATO, G. Os tipos e o riso. In: Gaudêncio, meu pai: memórias de um tempo. São 

Paulo: Copyright, 2008. 

 

THOMSON, A. FRISCH, M. & HAMILTON, P. Os debates sobre memória e história: alguns 

aspectos internacionais. In: AMADO, J. & FERREIRA, M. M. (Orgs.) Usos e abusos da 

História Oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 65-91. 

 

XIDIEH, O. E. Narrativas populares: estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São 

Pedro andando pelo mundo. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1993. 

 

ZUMTHOR, P. Introdução a poesia oral. Tradução de Jerusa Pires Ferreira. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

 

_______. A letra e a voz: a literatura medieval. Tradução de Amalio Pinheiro e Jerusa Pires 

Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 

 

 

 



 

 

FOTOS* 

 

Eu quero a fotografia, 

os olhos cheios d’água sob as lentes, 

caminhando de terno e gravata, 

o braço dado com a filha. 

Eu quero a cada vez olhar e dizer: 

estava chorando. E chorar 

Eu quero a dor do homem na festa de casamento, 

seu passo guardado, quando pensou: 

a vida é amarga e doce? 

Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso, 

os olhos cheios d’água sob as lentes. 

 

O retrato 

Adélia Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As fotos apresentadas registram as entrevistas durante a pesquisa de campo. As fotos de números 01 

e 02 foram tiradas no dia 15/01/10 e as fotos 03, 04, e 05 foram tiradas no dia 22/01/10 por Iago 

Alexandre, que realizou também a gravação em vídeo. A foto de número 06 é de minha autoria e foi 

tirada no dia 15 de agosto de 2010. 



 

 

 

Foto 01 

 
Poeta Xeba na sala de sua residência com o pesquisador Ciro Leandro numa manhã de 

entrevista. 

 

Foto 02 

 

O poeta Xeba em um momento de silêncio durante a conversa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 03 

 

Pesquisador escrevendo um recente poema a pedido do poeta que o ditou. 
 

Foto 04 

 

O pesquisador e o poeta na mesma ação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto 05 

 

Casa grande do Sítio Lagoa de Cima onde nasceu o poeta Francisco de Assis 

(Xeba) e onde seus pais foram moradores durante muitos anos. 
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ANEXO 1 - Convenções utilizadas para a transcrição: 

 

CONVENÇÕES UTILIZADAS PARA A TRANSCRIÇÃO: 

((anotações entre parênteses duplos)) Anotações da entrevistadora que indicam 

gestos, comportamentos, referências e 

contextos situacionais para uma melhor 

compreensão do diálogo. 

... Pausas breves 

... ... Cortes na seqüência da narrativa 

Trechos incompreensíveis que não 

puderam ser transcritos. 

(SILÊNCIO) Grandes pausas, que indicam reflexão e 

momentos de hesitação. 

Texto em itálico Marcações para, declamações e rezas. 

/... Indicadores de corte na narrativa 

♫ e texto em itálico Marcações dos momentos em que D. 

Maria José canta. 

Algumas informações necessárias: 

1. As falas de outras pessoas no discurso do poeta Francisco de Assis (Xeba), são 

representadas 

entre aspas, mesmo quando antecedidas de verbo de elocução. Esse recurso foi 

utilizado para diferenciar essas falas da fala de nossa colaboradora em situações 

de discurso reportado. 

2. Na narrativa, foram mantidas as seqüências conforme a variedade lingüística 

que o poeta Xeba usa. 

3. As marcas regionais foram conservadas por acreditarmos que personificam o 

discurso narrativo. 

4. O uso de pontos de interrogação e de exclamação juntos identifica trechos no 

qual a pergunta é enfática ou retórica. 

[?] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 - Transcrição das entrevistas realizadas 

 

ENTREVISTAS COM O POETA POPULAR XEBA 

CIRO LEANDRO COSTA DA FONSECA 

LUIS GOMES- RN 

 

 

Entrevista 1 

Entrevista realizada em 27 de novembro de 2009, na residência do poeta Xeba, no bairro Sol 

Nascente, Luís Gomes. 

 

Por volta das 7 horas e 30 minutos chegamos eu e meu primo Iago Alexandre para a 

primeira entrevista com o poeta Francisco de Assis. Conforme havíamos combinado no dia 

anterior, ele nos falaria da sua vida. Ansioso, narrou sobre sua mãe por quase 2 horas. A 

entrevista durou das 7 horas e 50 minutos até as 9 horas e 40 minutos. Falei-lhe sobre a 

necessidade de um acompanhante em minhas pesquisas para fazer a gravação em vídeo e eu 

poder me concentrar na nossa conversa. O colaborador concordou com a presença e iniciamos 

a gravação às 7 horas e 50 minutos. O tema inicial a nossa conversa foi a sua infância e a 

partir daí… 

 

CIRO: Bem, como a gente começou falar ontem seu Xeba, o senhor pode começar falando 

sobre sua vida, a infância, contando... 

 

[silêncio] 

 

XEBA: A infância, a vida da pessoa né? 

 

CIRO: certo... 

 

XEBA:  Bem, a minha vida, a minha vida foi uma vida... num foi boa não né? Mas deu pra 

gente viver, a gente vei trabalhando né?  Também num fui a escola. O... Eu tinha  vontade 

mermo de ir  pra escola, mas num deu pra ir pra escola, o interesso foi pouco do meu pai né? 

Eu tive interesso, aí quando eu já tava vinte mais de vinte ano, aí eu era por conta de si, aí eu 

fui a escola, passei uns dia na escola né?, mais a idade já tava avançada pra estudar, eu num 

começei de menino. Portanto, eu estudei muito pouco né? Num aprendi, aprendi muitas coisa 

não, aprendi coisa pouco né? Aí eu aprendi mais a matemática, eu aprendi um pouco assim já 

pelas lições da natureza, mais você pode ver que eu seiumpouco da matemática, mais 

ninguém me ensinou matemática né?, mais eu aprendi, eu vi aquilo, e um pouquim da 

matemática. E os outros estudo eu num, eu num aprendi né?, porque eu num fui a escola, 

porque quando a pessoa vai pra escola no tempo de criança, aí tem aquele interesso né? Mais 

eu, num, num fui né? Meu pai só... No meu tempo o povo só queria que a pessoa trabaiasse, 

num sabia o que era estudo, num o que era que o estudo dava, dizia que o estudo era sem 

futuro, num... E, portanto, fui o interesso foi se acabando, né? e mermo a escola naquele 



 

 

 

tempo era muito difici, os pai e as mãe também, quatro, cinco pessoa na escola, comprava um 

caderno, num era nem uma, comprava um caderno, né? Uma tabuada pro caba e comprava um 

lápis, um borrão, ali pra servir pra tudim. Eu via mermo, lá em casa mermo, lá em casa eu era 

o mais novo, os outro teve um estudozim né? Mais eu... eu pegava um... um caderno e tem um 

pedaço do cadeno pra dar a outro e lá em casa o estudo foi desse jeito, muito pouco os estudo 

né? Era difiço as coisa. Aí, portanto, eu num aprendi nada, aí meu [...] tá certo meu era muito 

inteligente né? Eu tem meus fi, tem deles que sabe ler e escrever sem ir a escola, né? Porque, 

é uma coisa muito faço a gente ter o intereço de aprender, né? E, portanto, a diferença é 

grande pra pessoa que sabe pra pessoa que num sabe, por que você pega qualquer livro, você 

lê e aquilo se for uma pessoa desaprendido, você olha ali e num tá vendo nada, praquilo dali a 

pessoa é cego, num vê a...a... Num sabe o que é que elas lê, num sabe transformar aquelas 

letras em... dizer aqule nome né? E, é muito importante né? E o estudo é a coisa mais 

importante da vida da pessoa, a educação, a pessoa aprender falar e quem num sabe, quem 

num estudou num sabe falar. To canso de tá na rua e escutar criança pequena falano e eu ter 

nos meus sentido de num saber falar no que aquela criança tá falano, uma criança, né? Por que 

pela minha inteligença, pelo dom que Deus me deu, quando eu nasci eu já tinha metade de 

qualquer estudo, a metade já tava feita pra mim, a metade de qualquer estudo. Mais essa 

metade que eu, que eu tem, que já nasci com ela, mais sem a pessoa estudar num vale porque 

você num fica entendendo as coisa como é né? E se a pessoa, uma pessoa como eu pegasse 

um lápis, escrevesse o que eu queria, quer dizer que eu transformava muita, muita coisa na... 

pela natureza, né? Aí, eu num sei, aí pronto, aquilo que eu sei é muito... num é correto porque 

num sei escrever, num sei ler, aí é a donde dar... a.... pessoa num saber de jeito nenhum, sabe? 

Num saber ler, pronto. Ah... ah... mais eu adoro quem sabe, quem sabe ler, tem calma, tem 

educação, sabe falar, aquelas coisa errada, num diz nada errado. E quem num sabe de nada, 

quase em todas conversa é quela ingnorança, aquele roncor, dizer uma coisa errada, num, 

num, num quer nem, num tem nem aceitação de uma pessoa dizer que tá errado e daquela 

teima, na ingnorança, dizer que num tá, sabeno que tá errado, né?. E, portanto, sem eu saber... 

sem eu ter o saber... eu gosto de ouvir quem sabe falar, eu tenho muita tenção pessoa 

conversano, falano, eu tenho muita tenção de escutar, por que dali eu aprendo um pouquinho, 

daí eu aprendo um pouquinho, porque... eu aprendo um pouquinho, por que eu (tossindo) to 

sempre assistindo escola pela televisão, as cinco e meia da manhã, na TV... na Globo, porque 

eu acho muito importante né? Aí eu assisti, eu vi quando um prufessor, um capitulozim de, 

um dava um capitulozim, outro de... é outro, né? Daquele pouco né? Aí eu vim bem entender 

um pouquim quando falô em 1955... 1956... dizeno que o presidente, ele.. ele foi canidato, né? 

Você sabe qual foi o presidente? 

 

CIRO: Foi Juscelino? 

 

XEBA: Juscelino Kubstchek, chamava JQ, 1956...ele foi candidato e foi eleito,  ele foi eleito 

com a quantidade de voto que num chegava nem a quatro milhões de voto por que a 

população era pouca, era pouca nesse tempo... Aí, eu fui uvino aquilo, fui intendendo um 

pouquim... Aí em 58 ele era o presidente, em 58. Aqui em nós foi seco e foi um presidente 

muito bom, né? Aí eu uvino um poquim, aí falou que no Brasil num tinha... num tinha... os 

carro era muito pouco né? Num existia Brasília... aí ele começou fazer, aí em 57 no... no 

guverno dele começou construir Brasília, né? Brasília foi construída no país brasileiro, nesse 

território como seja o centro do Brasil, né? E hoje dá o Distrito Federal, mais no Distrito 

Federal, seu num me gana pra mim era no Rio, Rio de Janeiro no tempo passado né? ... Aí, 

sim, eu num posso fazer as coisa direito por que num tenho saber né? Eu acho bonito, mermo 

que a pessoa tem que dizer só o que sabe´e, é difico mermo. Então fale alguma coisa... 

 



 

 

CIRO: E a poesia como foi que começou sua relação com a poesia? 

 

XEBA: (tossindo) A minha... a minha relação com a poesia... quando eu nasci eu tinha uns 

nove ano ou oito ano, aí eu tinha aquilo em mim que a poesia me pertencia, sem eu saber de 

nada, aí eu fui disse pra minha mãe _Mãe me compre um violão...Aí minha disse: _Pra quê? 

_Pro que eu aprender a bater violão... Aí trouxe, fui disse: _Oia, eu moro... nesse tempo eu 

morava na Aparecida, né? Uns dez ano de idade a doze ano... Aí eu fui, eu disse: _Eu vou 

fazer uma rima, eu via aquela, a cantoria nesse... nesse... nessa época, a gente assistia uma 

ráida Sunção de Fortaleza. E todo dia de manhã assisti a cantoria, (tosse) aí eu, eu fui na 

calçada da capela, maginei um pouco, Chico Amaro morava encostado, era uma dedéjena né?, 

dano regra, viveno de... ela fazia...ela ticia rede, ela tinha um teá, ele ticia rede e Chico Amaro 

gostavo de muito de pescar, ia às pescaria né? E morava na casa que hoje na casa lá aí tem, 

encostado tinha um barracão, né? Aí eu fui maginei e fiz um estrofe e dizia assim:  

Chico Amaro é um home 

Que tem educação 

Mora num casa grande 

Bem perto dum barracão 

Teno dinheiro no bolso 

Ninguém passa pricisão 

Conheço toda misera 

Que vivia de um teá 

Conheço seu Chico Amaro 

Que vivia de pescar 

E o que não fazia nada 

Cuidou e foi trabalhar. 

Aí outro dizia o povo, o povo achava bom (tosse). Aí eu fui passei um... um... eu fui pra 

escola, nessa idade eu fui pra escola né? Eu lembra eu na escola, nesse... o povo parece... sei 

lá como era, a pessoa num sabia nem cubrir, butava apagado assim um... um... o caba... pra 

cubrir até aquele apagado assim e ainda pegava na mão da pessoa assim pra cubrir. Eu com 

aquela inteligença aí num precisei nem cubrir né? Aí me ensinavam o ABC, hoje num precisa 

nem de ABC, a gente estudava o ABC, depois ia pra cartilha né?, eu num cheguei estudar 

nem isso. Daí, a professora dizia: _ a, b, c, d, e. Aí diga. Aí a gente dizia: _a, b, c, d, e. Isso 

era uma lição duma pessoa, duma criança né? Aí venha dá a lição... Tinha que dá ali em cima, 

eu dizia: _a, b, c, d, e. Aí ela tapava uma letra assim primeira e derradeira e perguntava a 

pessoa ainda: _Que letra é essa? Aí a gente num sabia nem dizer, num via nem o cumeço nem 

o final, num sabia dizer qual era a letra, né?. Aí a gente ia desarnano, desarnano, por que se é 

pra seno sempre combê-a-bá, né? A gente dizia bê-a-bá, bê-é-bé, bê-i-bi, bê-o-bó, bê-u-bu. Aí 

a gente foi aprendeno um pouquim. Eu levava até uma surra por que ia pra escola, que era pra 

ir pra roça, meu pai num deixava de jeito nenhum... 

 

CIRO: Mais sua mãe queria que o senhor fosse pra escola não era? 

 

XEBA: Queria que eu fosse, achava bom. Um dia eles brigaram inda por que ele queria que 

eu fosse pra roça e ela queria que eu fosse pra escola né?... 

 

[ Silêncio,chorando] 

 

CIRO: dela o senhor fala isso? 

 



 

 

 

XEBA: [Silêncio, chorando]... Sei não rapaz, tem hora que eu digo as coisa assim me 

lembrando de meus estudo, fico mocionado, dá vontade assim de chorar... por que pra mim 

era a coisa mais importante, por que eu num comparo dinheiro, riqueza nenhuma com estudo, 

o estudo... pra mim o estudo é em cima de tudo... né?, por que a gente teno saúde e teno saber 

tem toda riqueza do mundo, saúde e o saber né? [Silêncio] E a pessoa tirar aquilo da pessoa... 

[Silêncio]... Eu, oi, eu num sa..., eu num sabia nem falar, mais eu peguei, eu comprei um 

livro, eu tinha marromeno uns 24 ano, comprei um livro por que achei muito bonito. Havia 

uma cantoria no comércio de Luís Gomes, aí tinha dois cator cantano, tinha Pedro Bandeira e 

João Bandeira, né? O berço da poesia, Pedro Bandeira... [tossindo]... E vendeno livro né? Aí 

eu num tinha nemo dinheiro pra comprar esse livro mais quando eu vi, mais quando eu vi ele 

dizer “gargalhada de caveira”, endoidei pra comprar o livro né, por que eu sabia que se eu 

num lêsse aquele livro, mais um nome que eu dissesse ali ficava gravado em minha cabeça e, 

portanto, eu butei isso na cabeça. Aí Antônio de Anania tava mais eu, Antonhe de Anania né? 

Aí eu disse: _Antonhe me arrume 50 mil réis pra eu comprar um livro, ele foi me arrumou, 50 

mil réis. Num é nem do seu tempo. Comprei esse livro, levei pra casa. Aí... quando foi no 

outro dia, eu, eu com aquilo, aí eu disse: _Vou mandar uma pessoa ler. Só em a pessoa ler, é 

mermo que tá me dano uma lição né. Por que quando eu num suber dizer um nome eu me 

lembro daquilo que aquela pessoa leu e eu digo né? Aí eu mandei uma prufessora, vou citar o 

nome não, mandei uma prufessora ler esse livro, né? Mais o lido dela num tava dano pra mim 

ainda, num tava dan... num tava dano. Aí eu fui disse: _ Eu num mando ninguém, eu mermo 

vou ler, por que eu ler, um pouquinho que eu ler aí fica decorado na minha cabeça né? Se eu 

disser trapaiado, mais eu posso ser perdoado por que eu num sei né? Por que a gente diz 

muito, muitos nome mermo, diz muito nome sem ser aquele, só imitano né? [pigarreando]... 

Por que a filusufia de Pedo Bandeira fica na...nesse estudo... filusufia né? Eu digo, eu vou 

dizer uma poesia felusufia, filusufia de Pedo Bandeira que ele gravou e butou o nome è a 

“ixistença de Deus”, muito bonita essa poesia de dez linha completa. Aí começa assim. Posso 

dizer ela? 

 

CIRO: Pode. 

 

XEBA: Começa assim: 

Deus está na ideia de patrão 

Arisco até confusi sincero dantas 

Gutemberg, bar e garino canta 

Leonardo, Batove e Salomão 

Que afirma que Deus é fruição 

Inocivo, pequeno e glorante 

Para o mundo é significante 

Por que Deus é a própria inteligença 

É a luz sblimara da ciênca 

Transformando uma série num gigante  

 

[pigarreando] 

 

Deus está no sol quente e castigante 

Nas camada sutis e agilosas 

Nas chapadas das serras arenosas 

Na gargata, num copo ao respirante 

Nas jornada saudosa do amigante 

Que só veve a sofrer e num se már diz 



 

 

Deus existe num cálice, na raiz 

Na bondade, no amor e na esperança 

E no sorriso inucente das criança 

Que num sabeo que é ser infeliz 

Deus está no voo dos colimbrinz 

Numa aves que voa marcha ré 

Bota marcha de força e num dá fé 

A cabeça encosta nos capins 

Deus existe nos reinos ao cantis 

Nos talhado dos abris que o mundo tem 

No chacau, no carão  e no vém-vém 

Nas florestas sombrosas e no aborno 

Nas caneta de ouro de um homem justo 

Que num roba um tostão de seu ninguém 

Deus está em cérebro eletrônico 

No cristal que dá vida ao microfone 

Na ciença da voz do telefone 

No piano melodi que se esclone 

Na inergia tão rica e na corrente 

No progresso do mundo autualmente 

Na caneta, na tinta e no papel 

No mistério infinito da embrasel 

Que traz de longe a imagem em nossa frente 

Deus está na ciença abandonada 

Que só luta com fome e num comenta 

No silênço do lobo que nos senta 

Na palhoça e na beira da estrada 

No rojido do remo da jangada 

Uma parte molhada e a outra enxuta 

Deus está no preambulo da canduta 

No poeta que canta a sua história 

Nas medalha de ouro da vitória 

De quem passa pro campo e vai a luta 

Deus está numa máquina de escrever 

Na mercância da nova matemática 

Na cosnciença tranquila da gramática 

E numa fita que fala sem se ver 

Se uma facha estirar e num encolher 

Entre a cor, a cortesia e a qualidade 

É perdido de ser velocidade 

Que ela grava, desgrava e pede bis 

Da maneira acabou como Mané diz 

Ela canta pra toda humanidade 

Deus está nesse encontro entre nós 

Nos amigo que asseste os meu probema 

Nos aduto que canta meus puema 

Nas criança que apraudem minha voz 

Já esteve, inda está e logo após 

Reunidos daqui viajaremos 

Deus é tudo na vida que nós temo 



 

 

 

Crer em Deus é ter flores na memória 

Em saber que a morte é a grande glória 

Pra vida eterna que teremos. 

Bonita e bem feita né? Aí é a donde dá num sabe, o caba saber... A sabedoria pra quem não 

sabe, é assim que um pueta que é sabido. Esse pueta, autoria de Pedo Bandeira, Pedo 

Bandeira é formado em letra, é adevogado, é advogado e... e faz tudo isso. Hoje tá velho, tá 

quase caducano, mora no Juazeiro do Norte, né? 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: aí... a diferença, o tanto de diferença que tem. Oia, pra... pra... pra matutagem, puesia 

matuta, vamo dizer assim, gente analfabeto, um pueta que num sabe, desaprendido diz 

qualquer coisa desse jeito... muitos deles não sabe também, num sabe onde tem aquele erro, 

mais aqueles que é aprendido, sem ser poeta mermo, sabe aquelas palavras, aqueles nome 

errado, né certo?  

 

CIRO: é.  

 

XEBA: por que muitos dele pensa que tá certo, mais num tá, por que é desse jeito. Mais Deus 

desculpa a todos e cada quá que seguiu o caminho né, por que se a pessoa num pode dizer 

uma coisa certa, mais faz aquela imitação, por que eu num tinha linguagem né, eu num tenho 

a linguagem por que num tenho estudo, por que se eu tivesse ido estudar, se eu tivesse ido 

estudar eu tinha aprendido, eu tinha aprendido ingrês, françês, latim, português, matemática, 

estudo sociais, linguagem, tudo isso era o estudo né, mais outros mais né... [pigarreia]... O que 

eu achei muito, muito bonito, importante na poesia... [tosse]... , eu, eu, eu tenho muita poesia 

feita por mima da minha autoria e tenho muitas puesia decorada, eu digo puesia mais seno 

puema e canção. É por que a pessoa leno é melhor do que cantar né, mais tudo dá o nome da 

poesia, dá o nome do puema e da canção né... Eu achei muito bonito um poeta (Oi home 

_cumprimentado alguém), se eu num estou enganado essa é autoria de Vanildo Vila Nova né, 

por que eu também num tenho certeza, tô em dúvida, pode ser autoria de Ivanildo Vila Nova e 

pode ser daquele do ceará, aquele que é... do Ceará, aquele que grava músga e canta de 

repente, Luis o nome dele, Luizim num sabe? Pode ser. Aí eu achei muito bonito. Aí um dia 

eu estava aqui na rua, eu vi uma pessoa vender, vendeno fita, aí eu achei muito bonito, fui 

comprei uma fita, só pra aprender, só pra aprender esse puema, eu comprei uma fita né. Esse 

que diz “O que é que me falta fazer mais”, né? Achei muito bonito, aí começa assim oi. Digo 

imitano, mais a... mais a minha língua e o meu a minha inteligença num dá pra dizer o nome 

completo, num sabe. Mais eu digo imitano. Agora eu vou dizer e queria que você me desse 

uma explicação, em algum... em algum,do seu conhecimento, do seu conhecimento algum 

nome, alguma coisa assim, você me explicar, isso aqui é assim, assim, por que é muito 

importante né, qualquer coisa me dê uma explicação. 

 

CIRO: Certo. 

 

XEBA: Diz assim:  

Misistrais o coruinga Pytangui 

Na senétrica, na praia Siliconha 

Fui passando na lama da Sorbonha 

E surfista nas onda do Havaí 

Em Paris eu joguei com Crateni 

Enfrentando seus time principais 



 

 

Viajei nos planeta siderais 

Pesquisei no abismo de asteróide 

Tive um causo com a filha dum andróide 

E o que é que me falta fazer mais 

 

Das mulhere da TV brasileira 

Tenho sido galã desse dispacho 

O verreiro deitado nos meus braços 

Soluçando um amor às vez primeira 

E paceira de Luma de Oliveira 

Fiz com ela da espécie sem atrás 

Vera Fischer me apaixonou demais 

Outro dia com a Xuxa eu fui à praia 

E injeitei de casar com Cláudia Raia 

E o que é que me falta fazer mais 

 

[...silêncio] 

 

Como médico cheguei onde queria 

Fiz um teste e valeu por mais de doze 

Pois foi eu que perei Roberta Crose 

Retirando tudo quanto merecia 

Retirei todos órgão genitais 

Mudei tronpa e fiz ultra de canais 

Deixei ela no jeito de casar 

Com direito até de ingravidar 

E o que é que falta fazer mais 

Qual é alguma explicação que você me dá di... disso tudo? 

 

CIRO: Esse poema eu vou perguntar o senhor. Ele é de autoria, talvez de Luisinho de 

Irauçuba, ou de... è de Luizinho de Irauçuba, o poeta cearense? 

 

XEBA: poeta cearense. 

 

CIRO: ou de? 

 

XEBA: Ivanildo Vila Nova. 

 

CIRO: Ivanildo Vila Nova, certo. 

 

[...silêncio] 

 

CIRO: aí, eu queria perguntar ao senhor aquele poema que o senhor fez sobre sua vida até os 

quar..., dos sete aos quartoze anos. 

 

XEBA: Quartoze ano? 

 

CIRO: sim, que o senhor falou ontem, que narra justamente a sua ida pra escola... 

XEBA: certo. 

 



 

 

 

CIRO: se o senhor pudesse... 

 

XEBA: esse... esse é bem dizer o primeiro que eu fiz né? Por que quando eu fiz esse puema, 

eu tinha mais o meno um quatoze ano.. [...] aí... aí eu tinha mais o meno uns quatoze ano né? 

Aí, pra eu comecei esse puema... esse puema é feito, é feito esse puema em puesia 

[...silêncio]... esse puema ele é, pra ele ficava muito cumprido... Óia, as coisa tem que ser, 

num ser muito cumprido né? Num ser muito cumprido assim, por que ói... tanta da musga, 

existe tanta da musga né? Aí as musga de Teixeirinha são muito cumprida e muito boa, bunita 

e bem feita... Mais... o espaço... num dê espaço... po... pode assistir televisão, assistir musga 

em rádio né? Mermo, o povo num asseste um programa, por que como aquele tempo né? 

Passa aquele tempo e uma musga, por que as musga dele é muito cumprida né? E portanto, eu 

tive tanto interesso nas musga de Teixeirinha por que hoje eu num lembra das musga que 

aprendi dele né, por que as musga dele é difiço, a gente pra cantar ela é falano só na ponta da 

língua... mais eu ainda decorei musga de Teixeirinha, eu ainda decorei cento e cinco musga de 

Teixeirinha né. E purtanto, e purtanto eu vou dizer meus oito ano até quatorze, mais eu num 

queria esse oito ano até quatorze né. Eu queria de um ano até quatorze. Eu... eu ainda 

começei, meus... meus oito ano até quatorze né? Aí eu fiz esse puema assim como se fosse, 

seja os oito ano até quatorze né. Mais eu ainda começei ainda com... 

 

CIRO: como se fosse a partir de um ano, não é? 

 

XEBA: a partir de um ano né. Eu fiz... eu fiz até assim... 

Quando eu tinha um ano de idade 

Me levaram pra batizar 

Por que eu era um pagão 

Pra cristão ia mudar 

Me batizei por Francisco que o povo ainda chamava 

Tanto no sítio ou na cidade 

Ou na serra ou no sertão 

O povo só quer me chamar 

De Xeba, Xebinha e Xebão 

Isso só seno um feitiço 

Num sabe chamar Francisco 

Francisquinho ou Franciscão 

 

Com dois ano eujá falava 

Já andava e já curria 

Brincava bem xastifeito 

Com prazer e alegria 

Nunca pensei de trabalhar 

Pensava de estudar 

E aprender cantar puesia. 

 

Com três ano eu era sabido 

Eu sabia assuletrar 

Bebo, besta, bestaiado 

Era o que eu queria chamar 

Os quatro ano não me lembra 

Dentro dos cinco eu vou lembrar 

 



 

 

[... não.. dos cin... é] 

 

Com seis ano de idade 

Todo dia eu tomava banho 

Eu tinha uma grande largura 

E pequeno era meu tamanho 

Vivia bem descansado 

Mais tinha o bucho quebrado 

Mais não me queixo de mamãe. 

 

[...silêncio...] 

 

Com sete ano de ida... 

 

Ando a procura nos meus sete ano 

Meus sete ano ainda não chegou 

Jesus do ceú que ele deu a inucença 

Nos sete ano mamãe me criou 

Com sete ano eu tinha vontade de ir pra escola 

E já estudar 

Mais se eu tivesse feito cinco ano 

Na minha vida não queria trabalhar. 

Como eu não fiz vivo lamentanno 

Igual a menino vive que veve se queixano 

Num sufrimento deste sem parar. 

 

Aí, pra ser muito cumprido, aí foi eu fiz dos oito ano até quatorze né. [...tosse...] meus oito 

ano até quatorze. De oito linha né, como... eu... eu fiz assim por que eu tinha muita vontade de 

ir pra... de estudar né. Mais com seis ano de idade meu pai me butou na roça [...silêncio..] meu 

pai me buotu na roça. 

 

CIRO: O senhor... o senhor contou que sua mãe comprou até uma cartilha ainda não foi? 

 

XEBA: foi, minha mãe comprou uma cartilha do abc... uma tabuada 

 

CIRO: O senhor tinha seis anos? 

 

XEBA: tinha seis anos né. Uma cartilha de abc, uma tabuada né. Aí, um caderno. Aí eu fiquei 

ali muito xarstifeito que eu ia pra escola né. Mais na hora deu dizer a meu pai né, aí eu num 

dizia a meu pai de jeito nenhum que eu ia pra escola. Até... quando foi um dia, fui pra escola, 

a prufessora não é do seu tempo, mais você ouviu falar, ela chamava Dona Loló, filha do 

finado Chico Duba, daqui de Luís Gomes, ensinava lá na Aparecida, né. Aí, eu tava muito 

xars... eu tava muito xarstifeito por que ia pra escola né. Quando foi um dia, a hora deu ir pra 

escola, era doze e meia tarde a escola começava até quatro hora da tarde. Aí eu fui lavei os 

pés, mudei a roupa, fiquei limpinho né, aí foi nessa hora meu pai eu daquele jeito né. Aí me 

perguntou pra onde eu ia. Aí eu disse que ia pra escola. Aí o que ele respondeu disse: - Pra 

escola você num vai não, pra escola... pra escola você num vai, nós vamos é trabaiar, escola 

num tem futuro. Aí no meu tempo, hoje não, o menino: -Vou.. O menino teima mais o pai, 

mais no meu tempo... 

 



 

 

 

CIRO: tinha que obedecer não é? 

 

XEBA: tinha que obedecer. Com toda ingnorança, do jeito que fosse mais tinha que obedecer. 

Obedecia ou levava uma surra, ou... e era um negócio mui... era muito diferente de hoje né? 

Aí era desse jeito pra pessoa lê. Meus irmão ainda aprenderam a ler ainda um pouco, 

aprenderam ler um pouco, né, por que... Mais eu foi desse jeito né. Sei que tinha aquela 

vontade de ir pra escola. Aí eu fui pra roça né, fiquei naquilo... as vez que eu ia pra escola, eu 

levava era uma surra, que era pra ir era pra roça. Até que passou tempo, o tempo foi passando 

e eu sem ir a escola e o tempo se passando. E sempre naquela lembrança, eu via aquela povo 

ino pra escola... Por que no meu tempo foi tanta da gente, criança no meu tempo que hoje é 

forma... e tem formatura, tem bons emprego, tem empresaro do meu tempo que estudava mais 

eu. Tem empresaro até que já me pediu um horror de coisa escrito. E já, dizia até uma 

conversa que queria escrito pra... era pra mandar fazer pra mim né, e eu, essa oportunidade 

num tive ainda. Isso já faz mais de dois ano... 

 

CIRO: Mais quando a gente terminar o trabalho, o senhor vai ter escrito na mão, se o senhor 

quiser entregar pra ele... vai tá pronto... 

 

XEBA: ah, rapaz, é bom demais rapaz... só nisso daí, pra mim é... uma... uma... é me ajudano 

né, por que a pessoa... [...tossindo...], eu fiz tanta da coisa... e num ter nada escrito, e se eu 

subesse pelas coisa que eu tenho feita na mnha maginação butano na cabeça, butava assim... 

quer dizer que... no lugar de uma era duas ou três, por que aquilo que eu pensava agora já ia 

fazeno, por que aquilo as vez a gente pensa uma coisa, mais amanhã tá esquecido aquela 

coisa. E, portanto, em qualquer apresentação que eu for, eu digo, eu digo as coisa se ler né. 

Dizeno. Por que naquele... no dia lá na... no colégio, que aquelas minina foi citar aquelas 

puesia escrita, quando chegou minha vez, eu fui disse né. Que tinha rescordado o meu tempo 

de criança. De vê, de vê aquelas minina apresentano aquelas puesia, leno olhando praquelas 

letra e leno. Aí quando eu fui eu disse, eu num... num... eu num tive essa oportunidade de 

pegar um... um livro e ler. Mais... a lição da natureza, dado pela natureza, eu tenho o dom e 

vou lê sem olhar pro livro né, vou lê. Aí eu li aquilo né. E, portanto, meus oito ano né. Aí 

nesses quatorza ano, eu disse: -vou, vou fazer um puema. Aí eu fiz esse puema, da minha 

autoria, o rítmo... o rítmo de cantar ele é meu, é coisa importante que nasce numa pessoa, é o 

ritmo de cantiga, nascer numa pessoa. O ritmo de cantiga, o ritmo que nasce numa pessoa, ele 

pode cantar qualquer musga naquele ritmo, aquilo é dele, aque... o ritmo nasceu de mim. Por 

que insiste muito ritmo de cantiga né. Que a gente pode cantar uma cantiga em qualquer 

ritmo, pode cantar uma cantiga em qualquer ritmo. Isso é que eu digo que é uma coisa 

importante o ritmo nascer daquela pessoa, daquela pessoa nascer um ritmo. O ritmo nasceu de 

mim... 

 

CIRO: É um dom não é? 

 

XEBA: Um dom, esse ritmo nasceu de mm. Eu posso cantar ele, e num exisitir nenhum ritmo 

de cantiga que seja que nem esse ritmo desse puema. E portanto, mais, nesse ritmo desse, 

desse puema, é meu, e eu tenho muito ritmo, foi coisa importante, nascer dentro de mim foi o 

ritmo de cantar, o ritmo de cantiga eu digo assim, sem ser em ritmo de gravação de ninguém, 

de cantiga de ninguém, de nada de ninguém, eu ter aquele ritmo. E ter, e ter aquilo em mim, 

de uma pessoa cantar naquele ritmo, e eu saber... [chorando]... e eu saber que aquele ritmo é 

meu... [chorando]. Aí os meus oito ano foi assim: 

Com oito ano de idade 

A minha mãe interessou 



 

 

Com a prufessora falou 

Que queria me matricular 

Devido eu ser o mais novo 

Ela me dava de tudo 

Me butava no estudo 

Para eu ir estudar 

Aí eu muito xarstifeito 

Eu ia aprender puesia 

Só vivia maginano 

De noite eu num durmia 

Só esperano pelo dia 

Sem saber o que fazer 

Tudo para aprender ler 

Mais o meu pai num queria. 

Até que chegou o dia 

Que as coisa tava comprada 

Uma carta de abc, um caderno e uma tabuada 

Peguei essas coisa que eu tinha 

Butei dentro duma sacola 

E levei lá pra escola 

As doze e meia da tarde. 

Em casa lavei os pés 

Butei a roupa, fiquei limpim 

Meu pai olhou pra mim 

Perguntou: Pra onde vai? 

Eu disse: Vou pra escola 

Vou comprir com meu dever 

Eu nasci foi pra aprender 

De minino até rapaz. 

 

Pra escola você num vai 

Nós vamo é trabaiar 

Eu num sei qual é o futuro 

Que essa escola num dá 

Papai me deixa na escola 

Caso, se eu merecer 

A escola dá o saber 

Para quem vai estudar. 

 

Meus oito ano relembrava 

Meus nove ano interado 

Meus dez ano completado 

Os onze tá pra chegar 

Com muitos dias depois 

Eu só vvivia pensando 

Meus doze ano interano 

Mais nada de estudar. 

 

Aí chegou treza ano 

As coisa pra mim mudou 



 

 

 

A minha fala engrossou 

Como um homem fiquei falano 

Aí eu chamei meu pai 

Chamei ele, ele num ligou 

Quatorze ano chegou 

Só pra atrapalhar maus prano. 

 

Papai num me deixou na escola 

Que era uma coisa boa 

Agora vou beber cana 

Pra cantar e dizer loa 

Com minha cabeça pensano 

E os meus dedo escreveno 

E minha boca bebeno 

A cana Pitu da boa. 

 

Aí foi aonde eu completei quatorze ano e... na verdade, eu começei a beber cachaça... 

[tossindo]... fiquei bebendo cachaça, vinha pra rua, metia a cara na cachaça, ficava bebo, caia, 

levantava, bebia de novo, caia de novo, ia preso, até de menor eu fui preso... E sempre 

naquela lembrança da escola, de ir na escola né. Mais eu já tava, sei não, aí, aí... fui.. por que 

eu... eu tivesse butado na minha cabeça também, eu tinha prendido depois de velho, eu tinha 

aprendido, por que com dois ano de escola ou três ano, se eu num subesse de muitas mais 

sabia ler e escrever, pra mim já é uma coisa importante, saber ler  eescrever. Aí pronto, fiquei 

bebeno, bebia cachaça, caia na rua, saia de casa com dinheiro, quando chegava na rua já não 

tinha mais dinheiro, começava a pedir cachaça o povo, num tinha um centavo pra tomar 

cachaça, pedia o cara me dava, bebi muito na rua, todos aqui na rua me dava. Rapaz, eu num 

queria que você bebesse não, mais eu quero beber, só foi cair o dinheiro eu ia beber, num... 

num queria, num é achano pouco todo esse dinheiro, tô fazeno a sua vontade. E, portanto esse 

povo que fez a minha vontade de beber cachaça, ainda hoje tenho umas rescordação e 

lembro... e pra mim, e pra eles tava fazeno uma coisa ruim. Aí, donde dá eu dizer: Num falta 

sabendo que estava fazeno errado né. E eu... e eu... eu sentia que estava sabeno o que estava 

fazeno que era errado, aquilo tudo era errado. Mais eu... aquela vontade de quando uma 

pessoa me dava uma bicada de cana, pra mim erao contrário, pra mim tava fazeno a minha 

vontade, pra numtinha coisa mió uma... uma... 

 

CIRO: Era como se fosse uma consideração ao senhor é? 

 

XEBA: Era como se fosse uma consideração que ainda hoje considera alguém que me deu 

isso né. Aí dizia, Xeba sabe o que eu vou querer de você, uma puesia. Eu disse: Pois diga... 

diga qual é a puesia que você quer! Aí ele dizia. Rapaz, diga uma puesia, diga aí do tempo pra 

mim,do tempo. Aí eu dizia: 

 

O tempo perguntou o tempo 

Pra quanto tempo tinha tempo 

O tempo respondeu o tempo 

Todo tempo tem tempo 

Tem tempo que o tempo dá 

E tem tempo que num dá tempo. 

 

Tem tempo pra matemática 



 

 

Tem tempo para o françês 

Tem tempo para o Latim, 

Tem tempo pra o português 

Tem tempo que fez o tempo 

Tem tempo que tempo fez. 

 

CIRO: Esse é de sua autoria? 

 

XEBA: Da minha autoria, da minha autoria. Pode ir me fazeno pergunta que fica melhor né.  

 

CIRO: Aí tem mais alguma continuação desse poema do tempo? 

 

XEBA:  

Tem tempo pra uma cancela... 

 

Tem tempo pra uma cancela, 

Tem tempo pra um... 

 

Não... 

 

Tem tempo pra uma feira 

Tem tempo pra uma cancela [...silêncio...] 

 

Tá bom, num trapaia em nada não aí [Olhando para a câmera] 

 

CIRO: Não, não tem problema não. Pode lembrar com calma não tem problema nenhum. 

 

XEBA: E algum erra tira aí também tira?  

 

CIRO: Se o senhor quiser. 

 

XEBA: Hein? 

 

CIRO: Se o senhor quiser, mais faz parte da conversa. 

 

XEBA: Faz parte,  

 

CIRO: Faz parte. 

 

XEBA: Era isso que eu queria saber... 

 

CIRO: Faz parte, é normal... 

 

XEBA: É normal, tá certo né. 

 

Tempo tempo pra uma feia  

Tem tempo pra uma bela 

Tem tempo pra uma seca 

Tem tempo pra uma cancela 

Tem tempo que espera o tempo 



 

 

 

Tem tempo que o tempo espera. 

 

Aí eu dizia: Posso tomar uma? O cara já dizia: Você pode tomar é dez. aí era onde eu caia, eu 

achava bom, passava oito ou dez dia bebo né. Esquecia de casa, esquecia de mulher, esquecia 

de fi, esquecia de amigo, num tinha... Por que os amigo [... tosse e pigarreira...] os amigo 

que... de... de cachaça, a pessoa... uns amigo falso entendeu? Eu vou dizer até um 

pouquinho... Aí chegou aquele arrependimento de eu parar... de parar de beber, com aquela 

vontade de parar de beber e num conseguia né? Num cnseguia parar de beber... eu nunca, 

nunca me aviciei a beber, por que se a pessoa dissesse, se uma pessoa viciada em beber que 

veve em pé de baicão, deixou de beber num igiste... deixa não... é uma luta grande, é muito 

trabaioso o cara que num é aviciado deixar de beber e o aviciado num deixa de jeito nenhum, 

de beber num deixa nunca. Ele aviciado que veve em pé de baicão, com os dedo todo 

descascado, se ele deixar de beber ele morre mais ligeiro, ele tá contaminado, o sangue 

contaminado direto. As vez fica, quando começa ficar noventa por cento de água ele num 

pode beber, o cara pode tá desse jeito [...faz gesto de treme com as mãos...] tremeno. Mais... 

na hora de alguma bicada o efeito dá assim dentro de cinco segundo, ele já parou. E a gente 

num pode parar de beber, é o remédio dele é a cachaça [...tossindo..] Bem, e eu bibia muito 

mais eu nunca fui aviciado por que eu bibia oito dez dia, mais pra... mais pra recompensação, 

passava oito dez mês sem beber nenhuma também né. Mais sempre arrependido, eu... eu 

tenho muita vergonha mais quando eu bebo eu num tinha vergonha, saia em qualquer diversão 

onde num me cabia, eu ficar ali pertubano a pessoa né. E graças a Deus todo luisgomense 

gosta de mim né. Todos, parei de beber, tá com seis ano que parou de beber e com fé em Deus 

num bebo mais né. Mais tive muita ajuda e muita vontade de verdade de parar de beber, com 

idade de dezessete ano e aquela vontade de parar de beber e num conseguia. Num consegui no 

tempo de novo de parar de beber. Fui... fui pra igreja, igreja universal, pagano transporte 

daqui pro Uiraúna que aqui num tinha, passei seis mês, tem meu nome lá, ainda hoje tem meu 

nome lá. Eu disse: eu num vou mais não. Esse carro de Júlho Pedim levava a gente pro 

Uiraúna por 14 reais. Passei seis mês andano pro Uiraúna desse jeito, o povo de casa fazia um 

esforço pra eu ir e eu ia né. Aí... depois de seis mês eu num fui mais. O pastor vei lá em casa: 

Por que? Você numachou bom? Achei, achei bom demais pastor, por que é bom. Bom demais 

eu disse. Ele disse: Por que você num vai? Não pastor, eu... eu num tenho condições de ir não, 

precisa pagar. Home vá uma vez por semana, num é bom? Eu disse: É mais num vou não. Aí 

o povo aí de casa para mim... pra eu num sair da igreja... Fui não mais num deixei a igreja 

corpo de cristo alí perto da padaria de Orani né. Eu disse, eu vou. Ainda passei uns três mês, 

num consegui nada, parar de beber. Com três mês bebi de novo, consegui nada. 

 

CIRO: E durante o tempo que o senhor estava frequentando no Uiraúna, parou durante esse 

tempo? 

 

XEBA: Parei os seis mês num bebi de jeito nenhum. E os três mês que passei aqui num bebi 

também. Mais ai depois dos três mês ainda tomei uma. E essa foi a derradeira cahcaça que eu 

tomei depois dos três mês. Mais por que assim... Isso tudo foi ajuda... Aqui ói... [faz gestos no 

chão com duas sandálias] Assim não, sozinho cai, aqui tá precisando de ajuda né. Você bota 

aqui ói, se num fica precisa de mais ajuda, aí você bote outra aqui, aí já tá segura, já tá 

né...desse jeito. Aí muitas vez alguém diz: se eu quiser parar de beber eu paro, num preciso de 

ajuda. Mais num para, por que tá precisano de ajuda né, num consegue parar de beber de jeito 

nenhum. Aí... fui até pra catimboseiro pra parar de beber, Cajazeiras, gente de... espi... espiri... 

 

CIRO: Espiritismo não é... 

 



 

 

XEBA: Espiritismo, ainda fez ainda trabalho pra mim... aí começou né. Isso aí num adianta 

nem eu conversar... Fiz trabalho, num consegui não... A... o... corpo de senhor... um negócio 

que aqui dá valor, que esse tempo todim, passei tentano 40 ano bebeno cachaça pro mode que 

eu to lhe dizeno... 

 

[criança falando algo com Ciro que não dá pra entender] 

 

CIRO: Foi? 

 

XEBA: Aí tive um AA em Pau dos Ferros né. Um AA. Aí gente daqui viajava pra Pau dos 

Ferros pra assitir as reunião do AA né, em Pau dos Ferros. Aí eles tudim me chamavam pra eu 

ir... E rapaz eu vou, eu vou, e nunca fui né. Eu vou home, um dia eu vou. Aí chegava lá em 

casa né. Eu conversar um pouquinho mais sem dizer o nome de quem num sabe... 

 

CIRO: Aí a gente respeita, o senhor... pode ficar tranquilo. 

 

XEBA: num posso dizer o nome das pessoa, eu agradeço muito a essas pessoa que meajudou, 

que veio atrás de mim pra ir pro AA... eu agradeço a a tudim né. Que do AA mermo teve 

gente do AA que caiu em fraqueza que eu num esperava né. Aí eu disse: rapaz um dia eu vou. 

E um dia eu fui. Aí, lá na Aparecida tinha uma budeguinha, eu sei que chegava... de vez em 

quando chegava gente lá em casa. Rapaz, vim lhe convidar pra você ir pro AA hoje. Rapaz lá 

você num paga nada, num gasta nada, lá você é bem vindo,lá você é uma visita, eu disse: um 

dia eu vou, um dia eu vou. E sempre tomano uma. Aí eu tava numa budega, eu tava na minha 

budega na Aparecida, chegou Sérgio né, seu dono de terra, chegou lá que ele gostava muito de 

mim. Aí chegou no carro, a besta... eu agradeço muito também... eu posso dizer essa primeira, 

essa primeira reunião... eu vou dizer pra você minha primeira reunião no AA né. Sérgio 

chegou e disse: rapaz... diga aí... eu fiz lhe convidar pra ir uma reunião hoje... eu disse: rapaz, 

aonde é? Ele disse: é bem pertim de sua casa, é aqui no Alípio. Passano lá de casa coisinha 

pouca né. A minha primeira reunião. Aí eu disse: eu vou. Ele num acreditou ainda. Após 

quando for seis e meia eu venho lhe buscar aqui pra lhe levar. Quando deu seis e meia chegou 

lá em casa. Aí ele foi disse: eu num disse que vinha lhe buscar. Aí rapaz me deu aquela 

vontade, e eu num disse a você que eu ia. Eu também já tava pronto pra ir. Vambora. Rapaz, 

quando eu cheguei lá tinha um horrozão de gente... em Sérgio, no Alípio... casa lá,na aguação 

da casa lá, inventaro como uma reunião né, bolo, pão, refrigerante, tudim, pela primeira vez 

que eu ir uma reunião e ser desse jeito né. Aí fiquei sentado, atenção de todo mundo, tanta da 

gente né. Aí, eu sentado, logo antes da reunião começar, um caba disse um puesia pra eu... eu 

disse: Bil,... aí.... começou a reunião, fiquei sentado, a primeira reunião né. Pra você ver o que 

é, a pessoa quando precisa da ajuda de uma coisa e a coisa tem futuro.  

 

CIRO: Como é importante o primeiro passo não é? 

 

XEBA: como é importante... pronto rapaz, falou uma coisa que... siga o primeiro passo. O 

primeiro passo. Aí rapaz, assiti essa reunião né, quando terminou a reunião,... Pedro Paulo 

disse: o carro de Sérgio tava cheio e o de Pedro Paulo tava mais vazi. Aí Pedro Paulo disse: 

ói, eu vou lhe deixar em casa, eu disse: não Pedro Paulo, eu num vou dormir aqui na 

Aparecida não, vou dormir na rua... Ah, dá certim, você tá em casa. Por que a gente já morava 

aqui na rua. Eu tinha casa na Aparecida e tinha minha budega. Passava a semana lá, oitodia, 

cinco dia. Vim mais Pedro Paulo. Quando no caminho... 

 

CIRO: O senhor já morava... 



 

 

 

XEBA: Eu já morava aqui em Luís Gomes. 

 

CIRO: E passava a semana na Aparecida? 

 

XEBA: é. Eu sozinho lá né. Passava uma semana, passava três dia, quatro. As vez até a 

semana toda. Aí no caminho Pedro Paulo foi disse: e aí, o que achou da reunião. Rapaz, eu... 

num pensei que era desse jeito não. Achou bom, vem de novo? Eu disse: eu num perdo uma. 

Quando for terça feira... isso era na sexta feira né, quando for na terça feira eu vou de novo. 

Ói terça feira, é lá no nosso, no nosso grupo. Aí me ensinou o grupo quando foi na terça feira 

eu baixei... aí assisti a primeira reunião, voltei na terça, aí ficou, um... um dava um relato, um 

dizia, falava nas cachaça, era bonito e bom. Tinha gente que participava, ...[não dá pra 

entender]...  sei lá né. Aí, eu achei muito bom fiquei né, fiquei, fiquei... uma coisa dada por 

Jesus. Seis ano, a partir dessa primeira reunião, faz seis ano que eu assisti a primeira reunião, 

nunca sai de pé de baicão, nunca sai de perto de bebo, nuncasai de perto de cachaça assim, 

esse tempo todim... e desse... dessa primeira reunião pra cá, depois de seis ano, num me deu 

uma vontade, um palpite de tomar nem um refrigerante, um refrigerante num me deu vontade, 

por que eu deixei de beber foi muitas vez, aí quando eu... bibi escondido, e num me deu essa 

vontade de jeito nenhum. Em casa, aqui tem bebida, tem na rua, em todo canto, lá o povo 

bebeno, tome aqui, tome um refrigerante, num quero... num quero... e fico o tempo todim 

mais eles. E assim fiquei aqui também... recebi parabéns de muita gente, do povo, o povo de 

Luís Gome gosta muito de mim... todo mundo gosta de mim em Luis Gome né. Por que eu 

nunca fui de fazer mal, eu sou do bem. Aí todo mundo pegano na minha mão, parabéns. Siga 

o primeiro passo, siga esse primeiro passo. E eu disse, se Deus quiser eu sigo, Deus éum pai 

bom. Evite o primeiro gole, evitar o primeiro gole, que num acontece o segundo. Aí foi aonde 

eu achei amigo de verdade, foi no AA. No AA é aonde a gente tem amigo de verdade, só pelo 

bem, num tem aqueles amigo de pé de baicão, que a gente vai passando até pra fazer assim 

uma coisa pra casa de futuro, e ele tá com uma garrafa de cana e um copo e chamar o caba pra 

beber, e o caba num ter cuidade de ir. Lá num egiste isso. Tristeza pra gente quando uma 

pessoa fica que nem eles já ficaram aí. Num posso nem dizer o nome. Uns pouco, ficou foi 

muito. E muito dele de lá saiu, hoje tá debaixo do chão também, saiu pra beber e hoje tá 

debaixo do chão... e muito dele desprezou lá. Desprezou o AA. Aí, eu não faiava a uma 

reunião né. Todo mundo achava bonito o meu, o relato que eu dava lá num sabe.  Aqueles oito 

minuto, dez minuto né... 

 

CIRO: Eu assisti um relato do senhor lá em Ribamar... uma vez na reunião... 

 

XEBA: você assistiu ali...  

 

CIRO: Assisti. 

 

XEBA: Aí, a gente dava aqueles relato né, aí até que uma vez dei um relato tão bem: boa 

noite companheiro... dei um relato assim como eu... eu 40 ano bebi cachaça, 40 ano bebi 

cachaça com aquela vontade grande de parar de beber mais num consegui. E se Deus quiser, 

Deus me ajudar, desses 50% que eu tenho vontade de parar de beber, os outro 50 Jesus me dá. 

Ficaram calado. Eu disse: e gostaria de fazer um relato pra vocês em puesia. Aí eu fiz: 

Quarenta ano de cachaça 

É uma longa históra 

Eu perdia, quase que perdia a vergonha 

Mais fiz na minha memóra 

Mais muito certo pensei 



 

 

Quarenta anos troquei 

Só por vinte e quatro hora. 

Aí meus, meus amigo, aí é uma vontade que a pessoa tem, por que é num olhar pra trás, a 

pessoa pegar 40 ano e dá por 24 hora, é ter a vontade, num tem que ter revolta de jeito 

nenhum... aí minha vida s transformou em 24 hora, eu vivi só quero as 24 hora, Deus me dá 

aquelas 24 hora... quando passa as 24, Deus me dá outras 24 hora... aí se a gente trata com 

risco, essas 24 hora foram se transformando e 20 em 24 hora, eu to com esses seis que parei 

de beber né...  

Entrei numa festa com álcool 

E me butaram pra fora 

Eu disse: deixei eu entrar 

Mandaram foi eu embora 

Nem entrei e nem dancei 

Quarenta ano troquei 

Só por vinte e quatro hora. 

Aí todo mundo cobrou, fez um relato, tem mais ainda num sabe... aí... 

 

CIRO: O senhor tinha criado essa poesia antes de ir pra essa reunião... 

 

XEBA: Antes de ir.  

 

CIRO: Certo.  

 

XEBA: por que né, aí eu todo mundo gostava... todo mundo gosta de mim, né. Lá mermo. Aí, 

eu começei a faiar, em ir pra lá num sabe... sim, eu dizia também: ói, no dia que, no dia que 

me dé vontade de beber, primeiras pessoa que sabe que eu to com vontade de beber são vocês 

aqui, que vocês é meus amigo de verdade, meus amigo de verdade é vocês né... Os amigo 

considerado, por que aí é um... é um grupo que tem em todos... todos... no país todim né, num 

horrozão de país, cento e tantos país, um horrozão de país, já tem milhões de... de... de... de 

alcoolicos anônimos, né. Cheguei de Natal, sozim eu tava em Natal, passei quarenta dia em 

Natal, vim pro grupo, vim pra lá uma reunião, lá em Nova Natal. Aí eu fiquei lá no grupo, 

fiquei à vontade, tinha bem poquinha gente, umas oito pessoa só no grupo lá. Lá em Nova 

Natal. Grupo... grupo Nova Natal, lá ra desse jeito o nome do grupo. Fiquei, falei á vontade, 

eu disse o cara, falei a vontade. O cara pergunta de onde era, como era o nome do grupo de 

nós, da gente. O nosso... o nome do nosso grupo è “Faça alguém feliz”. Grupo “Faça alguém 

feliz”. Ele disse: é bonito. Aí, eu fiquei lá a vontade. Aí, depois que terminou, eu fui disse, eu 

fui disse: o povo desse grupo é novo, ele foi disse: não, esse grupo tá com 22 ano. Ai ele diz: 

por que o senhor... diz assim por que vê o pessoal bem pouquinho? Eu disse: é. É desse jeito 

mermo ói, aqui tem cento e tantas pessoa que, que faz parte desse grupo, cento e tantas 

pessoas. Agora, tem dia que aqui enche fica lotado, mais tem dia que é bem pouquinho, num 

é... aí eu disse:tá bom. No outro dia de manhã eu tava sentado, debaixo de uma mangueira lá 

em Natal, que era a casa de uma fia minha, duma filha minha, tem uma carreira de mangueira 

cheia de manga assim, tinha uma avenida assim, passa carro lá e aqui, eu fiquei no mei lá 

sentado. Aí lá se vinha um cara, vendeno bujão né. Vem numa mota, ele bota três bujão [faz 

gesto com as mãos] e sai fazeno entrega num sabe. Aquele cara chegou perto deu, o cara né, 

chegou me deu a mão eu sentado assim, e me deu a mão, dei a mão a ele, me olhou assim. Ele 

disse: rapaz, num tá me conheceno não? eu disse: não, to cunheceno não. Tirou o capacete: tá 

me conheceno agora? Eu disse: tô não. Ele disse: eu sou aquele... eu sou aquele lá do grupo 

que você tava assanoite lá. Eu disse: ai e era. Ói e vim lhe convidar pra você ir pra outro 

grupo, é amanhã. Né mais aquele não, é um que tem ali, lá no... em... em... lá noutro bairro 



 

 

 

num sabe... depois de Nova Natal... Santarém, lá em Santarém, tem um grupo lá. E tem? 

Rapaz, eu disse, eu vi o grupo lá, eu passei lá, passei lá e fiquei assim em pé olhano. Ele foi 

disse: vamo amanhã. Eu disse: eu num digo de certeza se vou não, se dé certo eu vou. No 

outro dia num fui mais não. Aí, o caba tomou logo cunhecimento, eu andei em Cajazeira, 

andei em Pau dos Ferros, que eu fiquei acostumadozim com Pau dos Ferros né, em Souza, fui 

em Tenente Ananias, tudo em festa, a gente recebe os convite. Aí, aquele pessoal que tem lá, 

aquele grupo de crente tanta da gente boa, é tudo de ajuda... [Ei, cala a boca! Dirigindo-se a 

uma criança]... é tudo de ajuda, lá ajuda tanto que lá num só tem gente pobre não. Até Juís de 

direito tem no grupo. Tenente, autoridade nogrupo tem. Por que? Por que a gente vê aquelas 

pessoa ali, acha que é uma coisa de futuro. Aí rapaz, fiquei. Em Tenente Anania, era uma 

festa danada, sabe de quantos ano? Tava interano? Era 28 ano de... que tava no grupo. Aí, foi 

um aniversário lá, mataram carneiro, bode, muita gente lá, ficou... por que lá nos fumo pra 

Cãmara Municipal. Era em cima assim, um salãozão. Aí o cara que é o coordenador, disse, 

chamavam eu era o poeta né, você é o primeiro convidado a falar aqui. Eu disse: não, num... 

eu dou a oportunidade pra outro. É muita gente. Mais ele disse: não, mais você tem que falar 

um pouquinho, você falaum pouquinho. Aí, portanto, falava, falava, o povo falava, por que 

quando era festa assim, aniversário do grupo, do grupo da gente mermo a pessoa tira aquelas 

duas pessoa pra falar, os outro é de fora, por que tem muita gente né. Aqui mermo, no mês de 

janeiro encosta gente de todo canto, de Pau do Ferros, Tenente Ananias, Zé da Penha, de 

Souza, Cajazeiras, do... São Francisco do Oeste, um horrozão de canto né, eles fica aí. É ela, é 

aquela... [é... vá guardar – dirigindo-se a uma criança]... aí, eu.... eu num tô andano pro AA 

mais, por que? Me sinto que num to participano de lá depois que vim morar aqui, por que a 

gente fica ali eu num ando de noite pra rua não. Eu andava na rua pra... Mais temvez que eu 

vou.  Por que? Eu... eu tenho aquela consideração e tem aquilo mais eu num me esqueço né. E 

to notano que... lá ele me deu toda ajuda pra eu parar de beber que num me deu vontade de 

jeito nenhum... com a ajuda do... do... do pessoal, por que tudo no mundo é ajuda pra pessoa... 

[silêncio]... O cara, ói... ói... o cara bebo, embriagado ele só faz coisa que num presta... 

[levantando-se e dirigido-se à criança: cala a boca aí]... só faz coisa que num presta. E... um 

menino meu... [dirigindo-se à câmera: Pode ficar assim num pode?]... 

 

CIRO: Pode, a vontade... 

 

XEBA: Um menino, eu sou um rapaz, nãoum rapaz não, é um home já. Ele mora em São 

Paulo, tá com treze ano. Quando ele foi pra São Paulo eu... muito bem... Ele foi pra São Paulo 

num sabo de aleluia né. Aí eu pra não ver, eu fiz o prano pra num ver a saída dele que eu num 

queria, que num quero assistir saída nem de gente de casa nem de gente de fora pra canto 

nenhum do país né. Aí eu fiz o prano que quando fosse no sabo de manhã eu ia uma viaje pra 

num ele sair. Mais num disse a ninguém. Mais deixa que quando foi na sexta feira, sexta feira 

da paixão, eu... eu vim pra rua pra missa num sabe, roupa nova, sapato novo... Aí eu vi uns 

cara bebeno um vinho né, catuaba... nesse tempo chamava até vinho... os caba: ei rapaz tome 

uma coisinha aqui. Não, vou pra igreja, hoje é sexta feira, vou me confessar. Mais expromente 

meno uma coisinha aqui... Rapaz, expromentei, eu fiquei bebeno, fui bebeno... Esqueci de ir 

pra missa, a missa não, que na sexta feira num tem missa não, lá pra igreja... esqueci de ir pra 

igreja, esqueci de me confessar esqueci de tudo, fiquei bebo na sexta feira da paixão... No 

outro dia, quando eu ficava bebo, no outro dia era que eu tava bebo, no outro dia era que eu 

tava bebo, aí quando foi no outro dia eu fiquei bebo na rua, num vi a... a viaje que ele foi né. 

Foi embora e eu num vi. Quando eu fiquei bom, o home já tava em Sâo Paulo né. Aí tocou de 

sorte, toda vida que ele telefonava de São Paulo ele dizia: Mainha e papai? Ela respondia: tá 

bebo. Danado... ficava passano, quando telefonava de novo, tocava de sorte: Mainha e papai? 

Tá bebo. Até quando foi um dia, ele... ele telefonou, aí foi disse: Mainha e papai? Hoje ele tá 



 

 

bom. Mainha, pois chame papai aí. Fui, falei, conversei muito mais ele né. Aí disse: Tomou 

uma foi? Aí eu disse: Foi. Aí ele disse: é. Conversemo, aí eu fui falano na viaje que ele foi 

que eu tinha ficado bebo, aí toda vida eu prumetia que num bebia mais né, mais num passava 

quinze dia bebo, caino e mais ano... bebeo... e bebeno... aí do meipro fim eu já tava abusano 

de todo mundo, casa, aí ele telefonava né. Nunca me esqueço dumnegóço assim também. 

Tudo no mundo precisa calma, isso tudo faz parte da... da.... 

 

CIRO: Faz, tudo faz parte... 

 

XEBA: Faz, pode conversar? 

 

CIRO: Pode, conversar com calma, tudo... 

 

XEBA: Aí, eu... ele telefonou, atendi, conversei, aí ele... essa históra vai ser uma históra 

cumprida num sabe, num tem nada não? 

 

CIRO: Não, não tem problema não. 

 

XEBA: Aí pronto, eu já tava em casa abusano, aí quando foi um dia ele telefonou: eh, Mainha 

e papai? Eh, num sei o que eu faço com seu pai não, num sei, ele num para de beber não... ele 

num deixa de beber de jeito nenhum... Aí, ele disse: Ói mainha, ningué de casa nunca dê 

desprezo, nunca me equeço disso, ninguém nunca dê desprezo a papai, todos trate dele bem, 

um dia ele para de beber. Mais rapaz, um dia ele para de beber. Chegou esse dia, eu parei e 

com a... a força... a força que Deus tem, com a ajuda de Jesus, eu num bebo mais não. Num 

bebo mais não, eu teno sentido num bebo mais não. Aí rapaz, esse menino foi pra São Paulo 

né, é a merma históra... Chegou em São Paulo, gostava muito de beber, agora ele começou 

sair de casa já com dezoito ano de idade... por que ele começou a sair de casa. É uma pessoa 

só você veno... Ele... quando começou sair de casa, com  idade de 16 ano pra frente, já nessa 

idade, ele começou a beber. E quando bebia ficava doido, ficava doente, fez até eu num me 

apresentar a ele de jeito nenhum... e ele tava em casa pra ir pra festa, se chegasse a notícia que 

eu tava bebeno, podia tá bem arrumadim, pronto, já num tinha festa pra ele, ficava em casa... 

nunca saiu de casa bebeno, nunca laigou o pé na bunda, ficava em casa, o tempo todim em 

casa... num tinha festa pra ele, num tinha nada... ficava em casa. Aí quando... quando ele 

começou a beber... aí foi pra São Paulo... aí lá em São Paulo ele bebe no dia né, telefonava, 

mandava dinheiro, parou de telefonar. Sim... eu tinha um genro lá em São Paulo... ele 

trabalhava com esse genro... Quando esse genro meu vei embora, pronto, ele se depravou lá 

na cachaça. Aí parou de telefonar, notícia ninguém sabia, notícia ninguém sabia... Essa históra 

que eu to contano dele mais faz parte de mim, entendeu? E, ele... chegava o pagamento dele, 

num dava nem pagar nada, o aluguel, só dava pra cachaça no dia...  aí quando passou pra um 

ano, notícia dele ninguém dava, dois ano, notícia nenhuma. Aí quando foi um dia, telefonou aí 

pra nós... ele falou que vinha embora né. Não, aí quando passou de um ano, o povo dizia que 

ele tinha era morrido, ninguém dava notícia deleem São Paulo.  

 

CIRO: Ninguém dava notícia né? 

 

XEBA: Nisso eu tinha muita familia em São Paulo e ninguém dava notícia. E a mãe disse: 

mais eu tenho fé em Deus que eu vejo meu fi... aí a mãe rezava um terço todo dia, acendia 

duas vela nesse quarto, ficava no quarto, rezava um terço toda noite, toda noite, toda noite... 

[tosse] Já nos três ano vai ele telefonou, três ano telefonou. Aí telefonou pronto, uma fé, aí a 

gente aumentou a fé, aí tudo bem, só dizia que tava bem, tava normal, só dizia que tava bem, 



 

 

 

num aconteceu nada que o povo sabe aí e num sei o que, e ficou nisso. Aí dizeno que vinha 

embora né. Aí pediu as conta onde... onde ele trabalhava, pediu as conta onde ele trabalhava 

pra vim embora. Aí ele saiu de São Paulo como hoje, nós fiquemo esperano, três dia fiquemos 

esperano num sabe. Chegou de jeito nenhum, passou 15 dia num chegou. Passou um mês ele 

num chegou aqui. Pediu as conta lá. Num veio não. Aí lá, a firma lá, vinha o telefonema da 

firma lá né. O caba telefonou pra meu genro. Telefonou, o cara foi lá... [trecho 

imcompreencível]... e toda hora vejo, se quiser ir, toda hora eu vejo o cara lá trabalhano, que 

era ele né. É isso. Aí, fui disse: esse rapaz num chegou aí ainda não home? Pois já faz mais de 

mês que ele pediu conta aqui. Aqui num chegou não. nem notícia, pois vamos embora. Aí 

adespois deu notícia ficou telefonano, tudo bem, tudo bem, normal. Aí um rapaz aqui da rua 

foi pra São Paulo. Quando cehgou lá, tocou de sorte de ficar morano mais ele né. Ficou 

morano mais ele lá. Num... numa...numa casa lá que é dos fi de Joãozin Bernabé. Dos fi de 

Joãozin lá, ficou morano lá. Aí uma vez o fi de Joãozin Bernabé deu notícia dele: Eh, rapaz, 

ele lá tá bom, num sei o que, tá bom né. Aí deu, aí chegou a notícia dele, a notícia que ele 

tinha parado de beber e nós nem acreditava. Sim, aí um rapaz que tava mais ele chegou aqui. 

Tava no inverno, chegou aqui eu tava na roça. A mulher foi lá em casa na Aparecida,mandou 

os minino me chamar lá na roça, e eu vinha com tanto prazer de receber uma notícia dele num 

é. Aquele prazer que eu tinha se transformou numa tristeza, por que... por que ele contou só 

coisa ruim dele. O rapaz que tava mais ele. Eu num quis nem acreditar, que ele telefonava e 

dizia que tava bem. Ói, ele ficou lá chorano, ele num veio por que não pôde. E lá a vida dele é 

muito ruim. Doente, sozinho... ficou agora sozinho, sente dor, o dinheiro que ganha... bebe 

todo de cachaça, até as coisas, o trabalho que faz, vai de pés, tudo no ônibus e ele de pés... 

atiram pedra nele... Eu disse: Rapaz...é Assis, ele tá desse jeito. Tá. Eu disse... eu disse... eu 

chamei Peba né. Peba, se eu arrumar o dinheiro pra você ir buscar ele você vai? Vou. 

Acostumado ir pra São Paulo né... Pois eu vou arrumar o dinheiro lá em Antonhe de Anania 

quando for amanhã você viaja. Peba 300 reais, eu vou arrumar 300 reais e eu sei que num dá. 

Nessa época né. Eu sei que, nessa época num sabe, ele gastou 500 reais pra ir e vim. Mais dá 

pra você compretar. Ele disse, dá. Aí ele já foi e disse: não, mais aí vamo primeiro telefonar 

pra ele. Só tem telefone aqui na rua. Peba vei na biciqueta, telefonou ne. Falou com ele 

mermo. Ele foi disse: não, tá tudo bem, isso é mentira e num sei o que... aí eu fiquei danadim 

com aquilo. Mais num... o Assis chegou falano e tava falano a verdade. Ele tava dizeno era a 

verdade. Ele tava era incubrino lá. Aí o tempo passou, ele foi tava sozinho lá dormino, tava 

deitado lá sozinho, tava sozinholána casa,não tinha ninguém... aí, aqui já foi históra que ele 

disse....chegou aqui e disse. Tá com três ano que ele veio... tácom três ano que ele tavacom 

sete ano que num vinha aqui. Ele chegou foi e contou. Tava lé sabeno que ia morrer sozinho, 

deu uma dor em nele bem grande... [tosse].. deu uma dor em nele bem grande... e ele tava 

morreno, a madrugada né... e tudo quanto ele tinha era um raidim né. Aí, ele disse que vei 

aqui nele, de ligar aquele raidim,ligou o raidim... aí quando ligou o raidim, o que ouviu foi um 

crente falano, um pastor falano... Você que está precisano venha pra igreja universal... aquilo 

ele dizeno endereço e tudo e ele escutano... venha se tá precisano de ajuda. Escutou aquilo 

tudim, aquilo entrou na cabeça dele, ele disse quando o dia amanheceu foi pra igreja... chegou 

na igreja, foi muito bem recebido, ficou lá, contou a situação dele e ficou na igreja... O pastor, 

ele contou a situação dele de morada, o pastor ofereceu logo a igreja pra ele morar, aí ele 

disse que ficou morano na igreja, morano lá. Que na igreja universal é muito rica, tem de tudo 

né. Eu vou terminar essa históra e você vai vero que aconteceu. Aí ficou, parou de beber... 

telefonava pra cá, até a fala dele mudou... a fala... 

 

CIRO: Mais animada não era? 

 



 

 

XEBA: o negócio dele era... ficou todo diferente num é... aí ficou na igreja, telefonava dizia 

que o serviço que fazia era do trabalho dele pro culto na igreja... aí, ele chegou aqui, lá em 

casa mermo, na minha budeguinha, tá reno minha budega... ele num disse a eu não... mais ele 

disse a mãe, Mainha, fa... fazer todo jeito pra papai acabar com essa budega, isso é uma coisa 

sem futuro... aí ele dizia: tu num vai dá aquela [não dá pra entender] Não vou não, 

nem...trazer prejuizo pra gente conversar... minha históra agora é outra. Aí ele virou, virou da 

igreja, da igreja é outra pessoa num sabe, nesse tempo. Aí ele hoje é obreiro, assim já pra ser 

pastor... 

 

CIRO: Pastor... 

 

XEBA: Pastor né, aí pronto ficou lá, casou, casou com uma paulista mermo, veve em São 

Paulo, tem três fi, as vez o... mais ele nunca mais telefonou, nunca mais, tirano essa... [trecho 

de difícil compreensão]... 

 

CIRO: E o senhor tá tranquilo por que sabe que ele... tá bem né. 

 

XEBA: que ele tá bem... agora isso aí que ele nunca mais telefonou foi que ele talvez trocou 

de celular, de... né, trcou e num tem... nem aqui... nem daqui... nem aqui tem de lá nem de lá 

tem daqui... mais agora pode até ter notícia... Danilo tá pra São Paulo... 

 

CIRO: Vai dá notícias... 

 

XEBA: [incompreeensível] tá pra São Paulo e aí toda vida ele dá notícia... aí, uma vez eu 

recebi uma carta de lá, as carta dele num era escrevida de... 

 

CIRO: à mão... 

 

XEBA: a mão não né, era na imprensa. Escrevi uma carta, eu num tava no AA ainda não. 

você tá enjoado? Uma coisa puxa a outra... eu tava no AA, eu recebi uma carta, a carta 

contano uma históra, uma históra do fi, do pai, do rapaz... Papai quando eu crescer eu quero 

ser igualzinho o senhor. Igual o senhor. Mais um dia, esse menino foi cresceno, cresceu, aí 

quando ele... quando ele desceu... o pai tava estirado no chão bebo. Recebi essa carta, mandei 

delegar, eu pensei que essa carta era ele que mandava pra mim. Por que quando uma pessoa 

fala de cachaça, uma pessoa que bebe, não tano fora de cachaça, aquilo que a gente tá falano 

em cachaça, toca praquilo tudim, uma pessoa falano com uma pessoa  e o caba: esse caba tá 

falano de mim, é de outra pessoa, é por que topa num sabe. Refere a qualquer cara que bebe 

né. Papai quando eu era pequeno eu dizia que queria ser igual o senhor mais hoje eu num 

quero mais. Eu deitado, aí chegava um e dizia, menino da rua dizia, mulequera da rua né: 

ficava lá atirava pedra neu, aí o filho foi falou né. Ele deitado, estirado, com a garrafa e um 

copo né... aí disse, aí disse assim: ei num atire pedra em nele não. Aí ele disse assim: e quem é 

esse bebo, o que é que esse bebo é seu? Aí ele diz, ele diz na carta né... tenho vergonha de 

dizer, tenho vergonha de dizer, mais eu lembro que meu pai um dia diz que o que vale é a 

verdade... aí foi eu respondi pra ele: é meu pai, aí pronto. Aí, ele disse, aí deixa... deixa... 

deixa ele aí... possa ser que ele saia andano aí e um carro passe por cima dele... platéia da rua 

dizeno. Fiquei triste, de ouvir aquelas palavras... [chorando]... fiquei triste de ouvir aquelas 

palavras, mais é meu pai, meu pai diz a carta todinha né... Rapaz, e... ele contano isso...  e 

pera primeira reunião minha que fui no sítio alí, se Sérgio né... 

 

CIRO: Essa carta, ele tinha visto na igreja lá em São Paulo, ou o senhor recebeu no AA aqui?  



 

 

 

XEBA: Hum? 

 

CIRO: Como foi a carta? 

 

XEBA: essa carta veio lá de São Paulo, de São Paulo num sabe... ele me mandou de São 

Paulo essa carta... que eu pensava que era ele que tinha feito essa carta pra mim, mais não...  

 

CIRO: mais era da igreja não era? 

 

XEBA: da igreja lá, de lá né... aí quando eu assito aqui a primeira reunião, a primeira coisa 

que eu fiz lá na reunião foi ler essa carta... a merma carta... 

 

CIRO: A mesma. 

 

XEBA:  a merma... aí eu me lembrei, mais criatura como é... aí quer dizer que botou mais fé 

ainda num é. Aí tocu de sorte delevim aqui... aí ele foi falou, contou o sufrimento dele, ele 

contou o sufrimento dele que passou por tudo isso, lá em São Paulo, num tinha com que pagar 

os negóço dele, os transporte pra ele ir pro trabaio... 

 

CIRO: Para o trabalho não? 

 

XEBA:  os outro atirava pedra em nele, saia andano, atirava pedra. Mais ele disse: minha vida 

mudou. Daí pra frente minha vida mudou... aí mudou mermo né... aí ele foi contou: que a 

cahcaça... que a cachaça é uma mardição... a mardição tão grande. Aí ele foi disse: em São 

Paulo, uma mulher drogada, bebeno, né, beba... aí mandaram ela procurar a igreja, os pastor 

vinheram atrás dela pra igreja... aí foi disse: você vai ficar na irgeja, você vai ficar nesse 

quarto, uma mulher, tudo o que você quiser, a igreja lá é muito rica, tudo o que quer tem né... 

por que aquilo é aquela cina, aquela cina que a pessoa tem né... tudo o que você quiser você 

recebe aqui dentro desse quarto, de tudo, de tudo que é coisa, tomar banho, tem de comer, 

tinha o que você quiser, aqui só num tem nem cigarro, nem droga e nem cachaça, bebida 

nenhuma tem aqui... mais de outras coisa, de comer, de palestra, de tudo você tem aqui, roupa 

limpa, tudo tem, disse pra mulher né. Até você esquecer... quando você esquecer as droga, as 

bebida, quando você disser assim: eu me esqueci e não bebo mais, nem fico mais drogada, aí 

você vai se embora com todo prazer...vai pra casa...você vai pra casa comsua estadia. Aí 

quando passou assim uns seis mês, ela foi falou pro pastor, que tava... esquecida da bebida, 

das droga né... aí o pastor disse: apois você vai pra sua casa agora. Aí deu os agadecimento os 

pastor, e os pastor ficaro muito sastifeito em tirar aquela cina num sabe. Aí ela vei embora. 

Quando ela vei, tinha as amiga dela bebeno... aí muié onde tu tava, nunca mais eu vi tu 

home... nunca mais eu vi tu... eh, num bebo mais não... muié tome só uma aqui ói, uma num 

faz mal não... num posso beber mais... 

 

CIRO: Já era o filho do senhor ou era quem? 

 

XEBA: Hein? 

 

CIRO: que o senhor está dando esse exemplo... 

 

XEBA: esse aí num era filho meu não... 

 

CIRO: Sim, foi... 



 

 

XEBA: é uma história que ele contou... 

 

CIRO: sim uma confusão... 

 

XEBA: Uma história que ele contou... 

 

CIRO: Sim, sim, uma história que ele contou... sim... desculpe eu ter... 

 

XEBA: Por que uma histora assim quer dizer que serve de um exemplo...  

 

CIRO: Sim, estou entendendo... 

 

XEBA: pra outras pessoa num sabe... entendeu? 

 

CIRO: entendi... 

 

XEBA: Aí ele contano essa histora: chega muié beber, uma num faz não, num sei o que... 

num posso beber mais não. aí ela chegou pra perto. Pois fume um cigarro, muié... Num fum 

também não, nem bebo, nem fumo... Oh, virou santa! Virei santa não, por que eu num bebo. 

Muié pois tome essa daqui, é só uma, mais tome essa daqui [fazendo gestos com as 

mãos,imitando uma garrafa e um copo]... ela foi tumou, o viço, o viço... o quanto largar o viço 

é difiço... ela foi tumou... aí ficou tumano, aí ficou na merma vida... os seis mês que passou lá 

na igreja né... voltou a merma vida né... tó... foi pr lá pra igreja, pro mermo canto. Lá ela 

passou... passou um ano... passou um ano dessa vez... passou um ano a merma muié... aí disse 

que tava boa... mandou pra casa... as merma muié pelejou, pelejou até ela beber de novo... eu 

num quero, eu num quero, eu num quero beber... aí... quando a pessoa peleja a pessoa fazer o 

que é ruim, o cara já entra uns vinte ou trinta por cento já na rindade... sem a pessoa 

oferecer... você num tá nem magiano naquilo, aí você já fica naquela maginação... fica 

naquela maginação... {levantando-se e dirigindo-se a outro cômodo da casa]...vem cá.... ei 

cala a boca aí rapaz [dirigindo-se a alguém lá dentro desse cômodo]... aí fica naquela 

maginação num é... aí rapaz eu... o... bebeu de novo, um ano né... bebeu de novo né... vai 

muié tome aí... aí tomava... aí isso é só um exemplo... na hora que pegou o copo pra butar na 

boca e beber, recebeu um tiro e morreu... o tiro matou... eu sei que isso é exemplo também 

num é... 

 

CIRO: Isso é importante... 

 

XEBA: è importante? 

 

CIRO: è.  

 

XEBA: É.aí pronto, ele veve lá em Sâo Paulo, sei que ele veve bem né... pode num viver bem, 

mais é melhor assim, né. Fazer as coisa, por que o salaro é pouco... quando ele falou pra cá, 

ele disse que ganhava oitocentos reais só né... mais faz é tempo que ele telefonou. Se a 

mulher, a mulher é empregada num salão de beleza, ganha uns oitocento também né, sem ter 

viço nenhum dá do caba... o que destrói mais a pessoa é o viço... o viço que destrói... e, é 

desse jeito ói... a gente... a gente faz muita coisa na vida né... por que a cachaça destrói... a 

cachaça destrói... era preciso eu falar na cachaça... ói,nós cunversano aqui, do jeito que nós 

tamo cunversano aqui. Aí um de nós vai e bebe quatro ou cinco bicada já num é mais aquela 

pessoa, é outra pessoa... e quando eu bebia todo mundo sabia, quando ia com vontade de 



 

 

 

beber todo mundo sabia... minha fala num era essa daqui mais não, sem tomar nenhuma, 

minha fala num era essa mais não... o caba chegava na budega podia tomar o dia todim, eu lá 

morreno de vontade, minha fala era diferente... se eu tomar pronto, minha fala num era essa 

não, era outra... [tosse] Aí pronto, esqueci de tudo, esqueci tudo... que é que você quer mais? 

Puesia... 

 

CIRO: Por hoje...  

 

XEBA: Não home... 

 

CIRO: Por que assim, se não vai ficar cansativo para o senhor, o senhor já se emocionou... e 

aí a gente tem muito tempo pela frente pra conversar... eu vou voltar toda sexta como eu 

combinei com o senhor...  

 

XEBA: Toda sexta? 

 

CIRO: Toda sexta nessa mesma hora, pode ser? 

 

XEBA: Pode ser. 

 

CIRO: Pronto... por que por hoje ficava cansativo pro senhor. O senhor já se emocionou e a 

gente vai ter muuuuuito tempo de conversar sobre as poesia, pode ser, tudo bem? 

 

XEBA: Sobre as puesia... 

 

CIRO: ei, pois então... 

 

XEBA: Ei num vá não, demore só um pouquinho...[levantando-se]... 

 

Entrevista 2 

Entrevista realizada em 04 de dezembro de 2009, no bairro Sol Nascente, Luís Gomes. 

 

Chegamos a residência do colaborador por volta das 8 horas. Nessa segunda 

entrevista o poeta quis saber o que vai ser feito com as gravações. Mais uma vez lhe expliquei 

e procurei me certificar da sua compreensão. Também mostrou-se preocupado com as 

repetições e perguntasobre o que deve falar. Disse que eu fosse explicando durante a 

entrevista. A conversa teve início as 8 horas e 10 minutos e terminou as 9 horas e 50 minutos. 

Nesse dia ele me apressentou o seu poema mais conhecido: o verso “Aos irmãos falecidos”. 

Esse foi o ponto de parida de nossa conversa. 

 

CIRO: Então seu Xeba, o senhor pode falar sobre os outros poemas que o senhor criou,qual 

foi assim em que momento da vida o senhor criou esses poemas, que o senhor sentia quando 

criou, pode falar... 

 

XEBA: Rapaz eu, eu, eu criei “Os nossos irmãos” falecidos em puesia, o verso, eu fiz um 

verso “Irmão falecido”. Agora é um verso que a gente faz, faz um tempo, aí esse verso nunca 



 

 

chega o fim né. Aí nessas puesia desses verso eu botei os irmãos falecido, aqueles mais 

conhecido que a gente conhecia. Por que no ano que entra a gente sabe fazer o que não sabe 

né. Eu falar numa pessoa que já faleceu e alguém me perguntar quem era pessoa e eu num 

saber explicar né. Portanto, eu fiz, num é coisa inventada, é coisa da pessoa perguntar quem 

era esse e eu saber de qual família, quem era ele né e de cada um o pueta fazer uma história de 

cada falecido dar pra fazer uma história, entendeu. Aí eu, eu fiz nossos irmão falecido por que 

eu achei bom relembrar aquele, aquele falecidos que já morreu né. Aí eu disse, eu vou fazer 

em puesia, fazer em verso né. E eu butei na lembrança dos que morreu, aqueles que era 

vizinho da gente, aqueles que era conhecido da gente né, por que é muitos falecido. O setor 

que a gente vivia, aquele pessoal que faleceu, então eu butei eles em puesia né. Relembrando 

e lembrando pra os outro os irmão falecido. Portanto, eu já fui a escola, já ouvi, já ouvi muita 

gente falano nos falecido né, mais num era em puesia. Portanto, eu apresentei nessa hora 

mermo lá no colégio de Luís Gomes, numa vez, num São João da roça eu apresentei esse 

irmãos falecido né. Aí eu, eu falei, eu falei assim. Começa bem assim os irmãos falecido: 

Pedino permissão a Deus 

Por ele sou prutigido 

Mode eu explicar pra vocês 

Nossos irmãos falecido 

Nasceu, viveu e morreu 

Aqueles mais conehcido. 

 

[...] né! 

 

Zé de Jorgina, Zé Tumás, 

José Alves meu padim 

João Ferreira e Pedro Tigre 

Expedito Subrim 

Mané Jorge, Raimundo Rosa 

Chico Pira e Joaquim. 

Galdenço Torquato Analobivo 

Geremia e Damião, 

Chico Anorato e Rosemiro 

Valdemiro e Expeditão 

João Biriguim e Geraldo 

Emorge e Sebastião. 

 

Quer dizer que esses é nossos irmão falecido, aquele que vem na lembrança, na memória da 

gente, vem aqueles nome e a gente vai fazeno. Por que esse verso é mei cumprido... 

 

CIRO: Mais o senhor pode narrar ele com paciência... pode ter calma pra lembrar, pode falar 

o verso todo se o senhor quiser. Por que to... todos esses irmãos eles temimportância num é?  

 

XEBA: Todos os irmãos tem muita importância né. Por que as vez eu digo isso em verso, tem 

gente que diz, é mais você num butou meu pai, num butou um irmão, meu primo, mais aquilo 

num veio na... 

 

CIRO: na memória. 

 

XEBA: Na memória da pessoa, por que pra pessoa dizer o nome duma pessoa é um modo e 

pra butar na puesia já é outro modo. Portanto, as vez, num butou meu pai e às vez eu digo, eu 



 

 

 

boto agora. Quer dizer que eu deixo de falar em noutro e vou falar naquele que tava dizeno na 

puesia né. [...silêncio, barulho de criança brincando]. 

 

Zé Gonçalo e Zé Matia 

Zé Bezerra e Rodão 

Doca e Antonhe de Miro 

Supriano e Raimundo Anão 

Antonhe Paulino e Pretim 

Chico Onça e Silhorão 

 

Anselmo e Joca de Marica 

Mané Mago e Zé Pereira 

Solono e Camilo Soares 

Zel e Ananias Vieira 

Assis e o finado Zuca 

E Inácio da Catingueira. 

 

Zé Miúdo e Zé Mulato 

Zé Gomes e José Ladeira 

Zé Amaro e Mané Zuza 

Pedrinho e Chiquinho Nogueira 

Dr. Leoneide Mariz 

Jade Torquato e Isidro...Zé Pereira. 

 

[...tossindo...] 

 

Joaquim Costa e Antonio Queiroga 

Ananias Figueiredo 

Zé Gadenha Industrial 

Ademar de pai e Tancredo 

Juscelino e Castelo Branco 

João Gripino e Vitaneiro. 

 

Quer dizer que isso daqui é importante né? 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: è importante pro caba dizer num é? 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: Por que falano nessas parte desses homem que eu falei agora por derradeiro, aí faz 

parte... tudo era homem de política né? 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: homem de, bem, era deputado, senador né, ministro de... João Gripino na Paraíba, era 

um minitro da força da mata, ele já morreu, aí eu butei no veros né. Joaquim Costa, ele era, 

ele era o prefeito de Uiraúna né... 

 



 

 

CIRO: Tem até uma terra aqui no São João da serra né? 

 

XEBA: Isso, no São João da Serra.... tinha terra no São João da Serra... morreu, ainda hoje 

tem a terra lá, mais só tem a metade, a outra metade foi vendida... aí, é melhor eu dizer o resto 

explicano... 

 

CIRO: É melhor sim, o senhor pode ficar a vontade, explicando, recitando... 

 

XEBA: nas explicação que eu dou qualquer coisa você pode tirarpra você perguntar néw 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: aí, eu... esse povo que eu falo já morreu, qualquer um que eu falar, pronto, aqui num 

é, num é... coisa que eu tou inventando, inventada assim pro caba inventar e dizer aquilo que a 

gente num sabe... Por que se eu disser fulano, falar no nome deleque ele já morreu, eu... o 

caba dizr quem era essa pessoa e eu sabeno dizer. Rapaz esse aqui era fulano, era cicrano, 

morava em tal canto e ele morreu e eu butei ele no verso. Era um conhecido meu né, aí eu 

butei ele no verso... [... levanta-se e pede que uma criança vá lá pra dentro da casa...] aí pela 

sua... seus estudo, você sabe o que eu falo, prestano atenção dá pra você aproveitar... 

 

CIRO: Dá... traquilo..  

 

XEBA: É na forma de poema... você vai aproveitano... 

 

CIRO: Muito mesmo...  

 

XEBA:  E você vai aproveitano, vai escreveno né? E a diferença é grande pra quem sabe e 

quem não sabe... por que qualquer coisa,  a gente fala errado né. Fala certo, maisnum pode 

falar tudo certo... 

 

CIRO: Mais o importante é o fazer entender... 

 

XEBA: Eu sei... eu sei que num to falano errado... mas por que sei que to falano errado, mais 

num tenho a memória pra falar certo... naquela hora no momento né. Aí é desse jeito. Aí diz 

assim: 

 

Zé de Laura e Antonhe Ernesto 

João Luis era irmão 

Otássio Belo e Ormundo 

Mira Pinto e João Buchão 

Pai Caboco e caboquim 

Padre Cícero e Frei Damião 

[silêncio...parece estar pensando] 

 

Esse verso é complicado né...  

 

CIRO: Mais o senhor pode ter calma... 

 



 

 

 

XEBA: Eu num sei dizernada pela zuada... a coisa bem calma assim, o verso é meio 

comprido, aí tem aquele momento que a gente diz muita coisa né... já esse verso dos irmão 

falecido, se eu disser uma parte hoje, se eu disser, eu posso dizer outra outro dia... 

 

CIRO: Pode, pode... o senhor diz hoje o que o senhor lembrar... pode ser. 

 

XEBA: Aí diz assim: que o finado Jaime que mora no sítio Aroeira... diz... diz... diz... [voz 

baixa]...rapaz eu to com a memória ruim hoje... 

 

CIRO: Não, mais o senhor pode lembrar com calma, não tem problema não. 

 

XEBA: A memória tá ruim... 

 

CIRO: Hoje o senhor diz o que lembrar, outro dia a gente pode continuar, não tem pressa, não 

tem problema, o senhor pode ir se acalmando... 

 

XEBA: Pois é, aí eu... eu... eu queria dizer mais.... 

 

CIRO: Mais algum né? 

 

XEBA: Mais algum. 

 

CIRO: Mais o senhor pode lembrar com calma, pode ter paciência... 

 

XEBA: Eu sei. Outro que diz assim: 

Padre Santo e padre Sales 

Zé Ares e padre Miguel 

Cíço Bernardo e Severino 

Antônio Flandero e Manuel 

Resquício do finado Jaime 

Antonio Cearense e Zé Abel. 

 

Né. E outra coisa também, eu num tenho, eu não, aqui tem esse... eu não tenho a certeza que 

ele morreu, porque muita gente já me disse que ele morreu e outros me disse que ele não 

morreu. É Antonio Cearense. É um pistoleiro, vivia por aqui entre nós e matava é gente né. E 

foi embora, sumiu um horrozão de ano, num sei se ele é vivo ou se ele morreu, é esse que eu 

falo. [tosse] Portanto, eu... eu faço um... faço uma coisinha desse verso num sabe. Mais pra 

butar tudo na memória sem ser escrito, você num sabe, porque tem um momento na gente que 

a gente tá com aquela memória de... de lembrar muito né... mais tem um momento que a 

pessoa tano na lembrança de lembrar pouco né. Ói porque um dia desse eu fiz, eu fiz um 

pouquinho desse verso, aí tinha um que eu tinha dúvida que ele tinha morrido, aí eu fui lá na 

rua perguntei a Juliano né. Eu disse. Juliano Crispim já morreu? Ele disse; já né. Crispim, a 

mulher de Crispim é irmã da mãe de Juliano né, como a mãe de Juliano é irmã da mulher do 

meu irmão, Chico Ernesto e Lindalva né. Num sabe Lindalva. Ali era dez irmã. Aí eu pensei 

bem neles, aí eu fiz um que diz assim:  

Manuel Pire, Augusto Miguel 

Zé Vitor e Manezim 

Zé Borracheiro, Pai Véi 

[tosse] 

Zé Borracheiro, Pai Véi 



 

 

Ciço e João e Pedim 

Titico e Tico Beleza 

Antonio Bernardo e Crispim.  

 

Eu... eu num tava certo que Crispim tinha morrido, fui perguntar a Juliano, ele disse; morreu. 

 

CIRO: Pra poder terminar o verso né.  

 

XEBA: Aí deu certo pra [...barulho debuzina de automóvel muito próximo...] pra terminação 

no final,né. 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: aí [...mais barulho de buzina alto e próximo...] é desse jeito né [...buzina denovo...] eu 

noto que a minha memória tá meia ruim hoje né. Mais se você num dizer nada, eu... eu posso 

começar de novo e dizer de novo? E dizer tudo de novo? 

 

CIRO: Pode, pode.  

 

XEBA: faz de conta que eu falei como uma explicação. 

 

CIRO: Pronto, mais isso é importante também a explicação. Num se precoupe não. 

 

XEBA: pois é, eu... 

 

CIRO: se o senhor quiser dizer tudo de novo, se quiser repetir numa boa... 

 

XEBA: Esse versos dos irmão falecido começa assim: 

Pedino permissão a Deus 

Por ele sou prutigido 

Mode eu explicar pra vocês 

Nossos irmãos falecido 

Nasceu, viveu e morreu 

Aqueles mais conehcido. 

 

Zé Gonçalo e Zé Matia 

Zé Bezerra e Rodão 

Doca e Antonhe de Miro 

Supriano e Raimundo Anão 

Antonhe Paulino e Pretim 

Chico Onça e Silhorão 

 

Esse aqui eu fiz três vez só mode essa conversinha aí... [diz referindo-se a uma conversa 

paralela, provavelmente no interior da casaou fora dela].  

 

Antonio Berbnabé e Calixto 

Chico Ogênio e Sivirino 

João de Zolina Nascimento 

Antonio Ferreira e Minelzino 

Antonio de Barro e Raimundo 



 

 

 

Chico Antita e Zé Minino. 

 

Teófilo, Ciço Procópio 

Antonio Quinco e Chico Chato 

Osvari e Luis de Souza 

Zé Aquino e Cleodato 

Chico Pascoal e Antonio Germano 

Chico Fonte e Zé Torquato. 

 

Esse aqui a minina butou de numero [...trecho imcompreencível...] que falava neles lá. 

 

Zé Miúdo e Zé Mulato 

Zé Gomes e José Ladeira 

Zé Amaro e Mané Zuza 

Pedrinho e Chiquinho Nogueira 

Dr. Leoneide Mariz 

Jade Torquato e Isidro...Zé Pereira. 

 

[... tosse e fica pensativo durante alguns segundos, uma música ao longe...]  

 

Jade Torquato e Zé Pereira... 

 

[...novamente refletindo...] 

 

Deixar né. Falar em noutro agora né.  

 

CIRO: Sim. Não tem problema não, se o senhor lembrar outro dia dos outros, não tem 

pressa... Aí que outros poemas assim o senhor lembra...  

 

XEBA: Outros poema? Lembro.  

 

CIRO: Que o senhor lembrou... 

 

XEBA: Lembro. Eu criei, eu criei o... o... um poema, o nome é... dá o nome de minha poesia... 

entendeu? Eu fiz esse poema da minha autoria, a natureza me deu o rítmo pra eu cantar esse 

peoma. Né. Quer dizer que eu tenho esse puema, mermo os oito ano até catorze, da minha 

autoria, eu tenho um rítimo de cantar ele também né. E esse puema de a minha puesia eu 

achei muito mportante, assim como a minha puesia como um puema desse puema 

bem...bem...bem... longo né. Aí eu fiz, e fiz esse poema de... por que eu... na vida que eu vivia 

bebeno numa sabe, aí disse; quando eu parei de beber, esse agora eu vou fazer um puema 

sobre as minha cachaça que eu tumei, né. E dá umas parença muito grande por que eles canta 

que eu tô bem. Aí eu...eu disse, por que eu bebia ficaa caido na rua né, mais aquela vontade de 

beber não passava. No outrodia bebia de novo, né. E portanto, quando conheci que parei de 

beber, assim que eu... que eu já tinha uns dois ano que eu... que eu num bebia mais, e nem me 

lembrava de beber. Agora dá certo pra fazer o puema. Mais sempre no sentido, me entregano 

a Deus né. Porque quando, quando eu ouvi dizer, evite o primeiro gole né, siga o primeiro 

passo, tenha calma, pronto, a gente evitano o primeiro gole, numa acontece o segundo né. Aí 

sempre eu pesso a Deus todo dia pra num me dá essa vontade, essa altura eu num tenho 

vonatde de tumar nem refrigerante né, e posso contar seis ano já que eu parei de beber e num 

tenho a vontade. E num tenho a vontade, eu tenho aquela força de... de num beber de jeito 



 

 

nenhum, por que muitos dele parou de beber e começou beber e eu mermo fiquei, deixei de 

beber muitas vez, mais nunca consegui, passava seis mês, passava um ano, e vinha aquela 

vontade de beber, e hoje eu dou graças a Deus que essa vontade de beber não... num tenho 

essa vontade de beber mais de jeito nenhum né. Eu... aí eu fiz esse puema... rapaz, o esquema 

tá ruim pra mim hoje.  

 

CIRO: Não, o senhor pode ter calma... 

 

XEBA:  E tá muito ruim a voz de cantar. Mais esse puema cantado eu lembro mais...  

 

CIRO: Pois então, o senhor pode cantar...  

 

XEBA: Eu vou buscar o violão aqui... [...levanta-se e dirige-se ao interior da residência...]  

 

CIRO: Certo... 

 

XEBA: [...trecho imcompreensível, longe do microfone...]  

 

[ De volta, trazendo um violão, senta-se...] 

 

XEBA: Eu num sei tocar violão tubém não...nunca aprendi não... meu dedo é duro, num dá 

pra tocar não... nem afinei, desse jeito também...  

 

CIRO: mais assim, a viola é importante pro senhor, lembra mais poema cantado não é? Então 

fica melhor... ela é importante pra lembrar?  

 

[...O entrevistado afina as cordas da viola e não presta atenção às perguntas do 

entrevistador...]  

 

XEBA: Começa bem assim num sabe... 

[... refletindo e tocando...] 

 

Bateno assim dá pra pegar num dá? [...referindo-se à câmera...] 

 

CIRO: se quiser se aproximar mais, precisa ser caindo, fiocando nele pra ter mais qualidade... 

[...referindo-se a quem está filmando...]  

 

CINEGRAFISTA: Vai pegar só o rosto dele viu... 

 

XEBA: Pois é... 

 

CIRO: Tá pegando o som? [...novamente se referindo ao cinegrafista...] 

 

CINEGRAFISTA: O som tá. 

 

XEBA: Esse puema eu parei de beber, eu agradeço, fez da minha autoria né. Rítmo meu, 

graças a Deus que é a coisa mais importante que gente faz é o rítmo, pra... né. E do jeito que 

eu vou cantar esse puema agora, foi desse jeito, a minha vida foi dess jeito né. E eu posso 

cantar e vou explicar assim né. Fiz esse rítmo, pode ser esse rítmo de cantar e eu fiz esse 

peuma. Nunca gostei de cantar, por que... e mermo eu to mei ruim pra cantar, por que minha 



 

 

 

voz só se alimpa quando eu passar uns tempo sem fumar, o som da minha voz num tá boa 

não. num sei cantar uma coisa apressado né, aí eu fiz esse puema assim: 

 

[...Cantando...] 

 

É nessa hora explicar minha peusia 

Minha autoria agora vou dedicar 

O repentista repente eu faço na hora 

Não fui a escola nem preciso de estudar. 

 

Eu faço verso, uma canção faço tombém 

Faço um poema num sistema de amor 

Sem inteligença, sem estudo e sem escola 

Pois esse dote quem me deu foi meu senhor. 

 

Catoreze ano que eu tinha de idade 

Pois esse dote para mim logo chegou 

Eu dediquei minha primeir puesia 

Minha autoria Jesus foi quem mandou. 

 

Pois este dote quem dá é nosso senhor 

E neste mundo num tem um ensinador 

Não tem escola e também não tem estudo 

Pois vale tudo pra ser um cantador. 

 

Meus quinze ano para os dezesseis 

Primeira vez que me esparramei 

Ao meu alguém que por mm foi despresado 

Abandonado aós na vida eu sei. 

 

Já fui minino, fui solteiro apaixonado 

Já fui amado e beijado por um alguém 

Não adianta eu relembrar o passado 

Eu sou casado com quem mais eu quero bem. 

 

Não teve sorte com cachaça em minha vida 

A vida toda que eu tirei para beber 

De meia noite quando o dia amanhecia 

Eu ressacado não podia nem comer. 

 

Amanhecia, outro prano eu fazia 

Hoje de dia vou de novo beber 

Chegan... 

Chegando em casa fico logo diferente 

Embriagado fico valente sem ser. 

 

É nessa hora que eu estou contando o meu passado 

Sou obrigado descrever em puesia 

Os meus amigo que de mim se afastaro 

Mais eles sabe que eu num faço covardia. 



 

 

Tanto dinheiro que veio pra minhas mãos 

Sem precisão com cahcaça eu gastei 

Quando eu pensei que eu tava fazendo errado 

Abandonado, sozinho eu fiquei. 

 

A minha vida foi uma vida fracassada 

Aperriado no meu modo de viver 

Tenho fé em Deus, em Jesus e Nossa Senhora 

Por que agora nunca mais eu vou beber. 

 

[...Falando...] 

 

Fiz bem,é que hoje eu tou mei ruimpra cantar né. 

 

CIRO: Então, foi bom, foi muito bom. 

 

XEBA: Eu tenho gravado também que é bom... Peraí que eu vou guardar... [referindo-se ao 

violão]. 

 

CIRO: E a pilha? [referindo-se ao cinegrafista] 

 

XEBA: Eu sei que eu fiz esse puema, tenho muitos puema feito. A gente pode também citar 

um... o mermim também de outro modo... 

 

CIRO: Pode... 

 

XEBA: Eu... eu fiz, a gente pode dizer coisas que os outros fez também né... 

 

CIRO: Pode... 

 

XEBA: Ói, eu tenho muitos pueta que eu... eu... eu gosto de... e aquilo que eu gosto dos outro 

pueta eu aprendo. Quando eu... eu num aprendo de jeito nenhum, eu vou compondo ele, cito 

ele umas vez, só sei que é aquilo que eu quero aprender, quando o caba aprende uma coisa, eu 

num fico butano aquela coisa e outra não, é aquela mermo, eu boto outra quando eu aprender. 

Portanto, eu achei muito interessante, talvez isso dê certo pra... pensar bem e tirar qualquer 

coisa dum negócio desse... por que eu faço devido eu... eu num saber as coisa, eu faço um... 

um verso, um puema, uma canção, uma rima, qualquer coisa, mais vem na mnha maginação 

assim uma hora silenço, que num tenha zuada, é as hora que eu faço essas coisa que eu sei 

tudim, é na hora que eu me deito, na hora que eu... eu vou dormir. As vez minha cabeça fica 

assim que nem um... um... a minha memória é que nem um computador, aquilo que eu penso 

na minha cabeça, aquilo já fica decorado em mim... só em eu pensar já ficar decorado... aí eu 

pensei... pensei uma noite dessa, deitado ali eu pensei, eu disse; eu vou fazer uma puesia só na 

letra F, né. Aí eu pelejei até que aprendi um estrofezim dessa... aprendi não, fiz um estrofezim 

só de pensamento, por que pra eu fazer uma coisa é na maginação, num fico falano de jeito 

nenhum... maginação né. Aí eu fiz: 

 

Fiz família feliz 

Fiz fei ficar falado 

Fiz fogo fazer fumaça 

Fiz frango ficar fritado 



 

 

 

Fiz ferreiro fazer ferro 

Fiz feira ficar fiado.  

 

Aí eu fiz é... eu fiz né... aí de outra vez eu faço outra, outra vez eu faço outra, quando eu fizer 

quatro tanto desse isso já é um puema de quatro canto, seis, oito... dez, um poema. Aí outra 

coisa, eu fiz, eu... eu... eu assiti um... um... num sei... acho que você jáassitiu também. Carta 

de um marginal, já assitiu? 

 

CIRO: Não, não assiti não. 

 

XEBA: Esse cantor é de... de Brasília. O nome dele é Lucas Evangelista. É de Brasília. É por 

que eu tenho muita coisa, mais uma vez um cara vei de Brasília e me deu um livrozim desse 

cantor. Aí eu aprendi uma... uma dele né. Aprendi uma dele que diz assim, um puema né. Diz: 

 

Recebi pelo correi carta de um hospital 

Dizendo ser de um criente que passava muito mal 

O qual eu já tinha lido seu nome em jornal. 

Dizia: caro poeta, só você que tem memória 

Pode transfomar meus verso numa fracassada história 

Vim ao mundo peracaso, não conheci meus pais 

 

Fui jogado no cerrado nuns pedaço de jornais 

A poliça achou-me quando procurava marginais. 

Alguém de mim tocou conta me fazendo uma esmola 

Me criaram como filho, me butaro na escola. 

 

Por que esse peuma é desse jeito num sabe... a gente diz um de seis linha, o outro só é quatro. 

O outro só é quatro, um é seis, o outro é quatro, é desse jeito... é cantado desse jeito né.  

 

Nunca gostei de trabalho 

Estudar num dei valor 

Brigava mais meus colega 

Chingava meu professor 

 

É as linha de quatro, de quatro e de seis, de quatro e de seis... 

 

Naquele mesmo lugar  

Onde eu fui encontrado 

Pela ronda da poliça 

Num certo tempo passado 

Agora pelo sertão 

Anda correndo visão 

Fazendo malassombrado. 

 

Aí, adepois desse tem... aqui é carta de um marginal... aí tem... tem... tem um que diz assim: 

 

Casei com uma jovem 

 

Esse puema aqui, ele é... o cara casou com vinte ano... eu vou contar a histora, depois eu 

conto direitinho...  



 

 

CIRO: certo... 

 

XEBA:  a histora melhor pra você...aprender... fazer mais né. Essa histora, só em a gente 

dizer, eu vou lhe dizer a histora do puema, mais é o peuma que diz, num foi ninguém que me 

ensinou... ninguém me ensinou, o puema diz... qualquer coisa que você lê, aquilo dá pra você 

fazer uma histora também né. Aí qualquer coisa você tira dessa histora. Isso foi... o cara casou 

com vinte ano... né, com uma jovem. Casou com vinte ano. Aí eles tivero um filho, aí esse 

filho, eles butaro na escola. Aí ele estudou, aí adepois que formou-se na medicina, ele foi 

embora, né. Aí, ele ino embora, já completava dez ano que ele tinha ido embora né. Aí, a mãe 

dele e o pai vivia brigano. Por que a mãe dizia que ele era como o pai né... Aí ele se angustiou 

com aquilo e meteu a cara na cachaça... é por que cachaça né... aí ele bebeno, o cara vei e 

contou uma coisa a ele né. Se chama o elo maldito. Aí ele ficou naquilo. Aí, ele... ele 

obedecue a embriaguez né. Aí ele foi obedeceno, entrou num bar, bebeu, tomava... aí ele foi 

se’mbora pra casa. Cambaleano, mermo bebo, ele foi pra casa. Quando ele... antes dele chegar 

em casa, perto de casa que cena ele encontrou. Ele encontrou um homem abraçado à mulher 

dele né. Aí ele num pensou nada, num pensou em filho que tinha ido embora, que tinha 

chegado... de longe mermo ele atirou. Atirou... atirou né. Aí ele matou todos dois. Ficou 

gargalhano mermo, matou os dois, a mulher e o filho. Por que ele viu aquele homem abraçado 

com ela. Ele num se lembrou que era o filho dele. Aí ele chegou pra perto. Ele chegou pra 

perto e viu que era o filho e a mãe... era a mãe e o filho... aí ele veno a mãr e o filho; que 

desgraça que eu pratiquei. Aí antes do filho caído, ele num sabia que era o filho que tinha 

chegado... o filho caiu e ele foi disse que era... era meu filhoque tinha chegado... a mãe 

abraçada né com o filho, mais ele pensava que num pesnou isso. Aí daí, ele foi... esse elo 

maldito que disse a ele... que conven...que dizia a ele... ele pegou a merma arma e matou ele... 

também. Aí com a merma arma, ele deu um tiro no peito dele. Deu um tiro no peito dele. Aí 

ele teve sorte e escapou né... aí levaram elepra prisão... aí na prisão ele ficou trancado pro 

resto da vida né... aqui se chama carta de... um sentenciado né, um sentenciado. Muito bem, 

ele começa assim: 

 

A histora... Isso é tão importante essa histora... mais importante é eu ler a histora e mais 

importante é cantar ainda. Eu vou ler, eu num canto não... ói: 

 

Casei-me com uma jovem 

Aos meus vinte ano 

E todos meus prano no futuro eu fiz 

O destino quis nasceu um filhinho 

Do amor e carinho 

Tornei-me feliz. 

 

Criou-se, formou-se, 

O orgulho do lar. 

E para estudar muito esforço eu fiz 

Quando ele cresceu 

Como médico embarcou-se 

Pra outro país. 

 

Passou-se dez ano 

Sem eu ver meu filhinho 

A mãe sem carinho 

Chorava demais 



 

 

 

Eu me angustiava 

Mal lhe respondia 

Com ela um dia 

Fiquei entrigado. 

 

À mbriagues fui obedeceno 

Comigo dizeno eu me vingarei 

 

Não... 

 

As triste palavra o ebre narrano 

Estava escutano o remorso sentido 

Jurei e feli pela feia lousa 

Que a minha esposa estava me traindo. 

 

Saí com amigo pra mesa de um bar 

Pra mal afogra eu bebi com gosto 

Aquele meu voto eu fiz declaração 

De uma traição que me banhou de desgosto. 

 

À embriagues fui obedeceno 

Comigo dizeno eu me vingarei 

Pra casa arrumei já cambaleano 

Quando fui chegano que cena encontrei. 

 

Fui encontrado um homem ao meu lar 

Com ela abraçado e depois lhe beijano 

Eu nada pensei e de longe atirei 

E os dois eu matei e fiquei gargalhano. 

 

De arma na mão saindo fumaça 

Eu disse: que desgraça que eu pratiquei 

Pra perto eu cheguei fui vendo maltrilho 

Minha esposa e meu filho eu assassinei. 

 

Pois era meu filho que tinha chegado 

A mãe abraçava com tanta emoção 

Estirou a mão quando foi caindo 

Por certo pedindo a minha benção. 

 

As tristes palavra o ebre maldito 

Também com uma bala no peto eu matei 

Despois disparei outra mais no meu peito 

Num fere o direito, por sorte eu escapei. 

 

Dali me levaram pra uma prisão 

A condenação depois de jurado 

Eu fiquei trancado o resto da vida 

Assm foi a lida de um setenciado. 

 



 

 

Bonito né? 

 

CIRO: é.  

 

XEBA: aproveita qualquer coisa?  

 

CIRO: Tá ótimo, tá bom.  

 

XEBA: Sempre eu digo... 

 

CIRO: E assim, o senhor com a viola, aprendeu a tocar ouvindo os outros poetas? O senhor 

disse que criou um rítmo seu mesmo né?  

 

XEBA: criei... 

 

CIRO: aí...  

 

XEBA: Não... eu ouvino os outros pueta, mais ninguém nunca me ensinou e a viola, eu num 

sei tocar viola,por que meus dedos numdá pra tocar... mais eu tinha muito interesso, quando 

eu tinha assim uns doze ano, eu pedi a minha mãe pra comprar um violão... e minha mãe 

comprou né... mais também desde doze ano eu tenho o violão, eu tenho uma viola de dez 

cordas... um cara me deu de presente, uma viola de dez cordas... mais eu bebo, eu quebrei essa 

viola... qebrei essa viola bem novinha, um caba comprou em São Paulo e trouxe. Me entregou 

essa viola bem novinha, e eu bebo eu quebrei. Quebrei essa viola, ficou toda quebrada. 

Quebrei até na cama. Vou ver ali uma peça ali pra você ver. [... sai e entra para outro cômodo 

da casa...]  

 

[alguns segunds depois] 

 

Quebrei essa viola bem novinha... bem novinha, faz mais ou menos uns dezoito ano... e ela 

novinha, tinha nem um ano e eu quebrei... no valor dez conto... procurei esse...aí num teve 

jeito... ainda guardei isso aqui,por que isso aqui tinha um valor grande... que é... das cordas 

num sabe...  

[levanta-se vai guardar a peça]. 

Aí eu... eu... aprendi, o poquim que eu sei de viola, num sei se deve a esse negócio deu 

cantar... e agora num dá pra eu cantar nadapor que minha voz num é essa não... eu... eu fumei 

muito, quando eu fumo muito né... fica assim [tosse] aí quando se acaba essa tosse... eu...eu 

canto... assim, eu gravo, eu tenho meu gravador ali... esse rádio quando num presta mais, aí 

fica tudo gravado as coisa ali... esses verso dos irmãos falecido, eu tenho ele gravado todim 

também numa fita. Aí, a viola, vi que num dava pra tocar viola, pra aprender nada de violão... 

esse tempo todim né. Aí esse negocim que eu canto,faço na viola, esse daí eu aprendi, bater 

uma coisinha na viola, só numa posição só assim, mais num sei pegar pra... o rítmo deu cantar 

um poema é nas posições que é a violaque dá... mais só sei fazer aquela toada, fazeno assim... 

[faz gestos com as mãos]... [trecho imcompreencível, barulho de carro]. E eu, certo que nunca 

aprendi... eu num fui pra escola, pra ninguém nunca me ensinar... que é importante, tudo que a 

pessoa vai aprender, o caba aprende. Eu vi lá em Natal, passava assim três, quatro, 

cadaumcom um violão... pra escola, um salão lá, de escola de violão... tudo sentado de violão 

né... e adepois aquilo... a pessoa... tudo que a pessoa aprender, tudo é a cultura da pessoa 

que... que...pra ganhar... transformar... emprego, dinheiro...tinha um cara que; rapaz... o cara 

tocava em festinha de batizado... com o violão, aprendeu... aí eu perguntei a ele: rapaz, e o 



 

 

 

batizado? È rapaz, começa assim meio dia até quatro hora da tarde... eu disse: e ganha alguma 

coisa? Rapaz, o menos que eu ganho é 150 reais... tá bom... tem outras pessoas que dá 200. E 

passa aquela tarde, num valeu... eu sei que dou valor o estudo, eu num tenho estudo, mais dou 

valor o estudo... que nem eu já falei que o caba tem a sabedoria, é maior riqueza do... é a 

maior do que maior riqueza... por que na sabedoria você trasnforma tudo... transformar as 

coisa, transforma recurso né, e ser sabido... e sabe pegar uma coisa né... saber com calma, 

sabe o que é que está fazeno... sim tá bom [voltando-se para uma criança]... aí sabe que tá 

fazeno... cê pega... pronto,uma comparação: as vez o cara tem... tem...recurso, mas nenhum 

daquela famia, recurso bom danado né, mais num tem o saber. Aí, aquele recurso veve na 

ignorança, qunando saber que a pessoa tiver na ignorança, naquele recurso todim. Rapaz, meu 

pai é rico, bem vistoso e num teve gosto de butar nenhum filho na escola, que acontecemuita 

familia que não tem, às vez que o cara tem de ir pra escola, mais já falhei né, na hora que quer 

ir pra escola, num tem a vontade do pai né, da mãe, a escola num tem futuro, mais num sabe 

que que tá perdendo, tá perdeno até o recurso que tem, as vez num butu o filho pra escola... 

por que, acontece numa familia grande as vez tem um que é sabido, se formou aquele né, pela 

conta dele já que o pai num ajudou... aquela riqueza... aquela riqueza é mais faci ficar todinha 

praquele sabido, do que ficar praquele... não... faça dez irmão... aquela riqueza vai ficar 

praquele formado do que ficar praqueles nove que num sabe de nada... por que... aqueles nove 

num sabe nem pegar com as coisa, num sabe nem que que tá fazeno quando pegar aquele 

recurso... num sabe transformar nada que num tem o saber pra transfomar nada... as vez até se 

acaba como se acabou muito de muita gente... e aquele sabido pega aquele...aquela parte dele 

e o sem... sentido dele é transformar aquilo, por que ele sabe transformar aquilo; vou 

transformar isso aqui, num coisa, numa coisa, aquilo nunca destruindo de jeito nenhum... e 

muitas coisa que vai fazer... aquilo que é feito por as mãos dos outro já não é de vontade pra 

pessoa de chegar e lhe pedir:rapaz escreva uma carta pra mim aí, rapaz eu tenho um irmão em 

São Paulo, tenho um irmão em São Paulo, há 38 ano, eu tem subrinha minha, ele mermo foi 

pra lá né, aí uma pessoa que hoje sabe que a gente num sabe, as coisa tudo é difiço... minha 

irmã disse: ói, venha pra cá, passe uns três mês aqui, tá um filho lá também em São Paulo, 

mais o cara pode dizer assim; aqui tem celular, tem oreião, telefone pra mim num sei, nunca 

telefonei pra ninguém, num sei tlefonar né, porque num sei ligar o telefone... ligar, o caba, tá 

chamano, aí eu assito, que nem eu assiti um tempo desse minha irmã dizeno, venha aqui pra 

São Paulo passar uns tempo, o senhor, o senhor...você se trata aqui, tem hospital aqui, já sai 

daqui outra pessoa, passa uns três mês, eu pago. Nunca fui, por que... eu num tenho saber, eu 

num sei andar, nesses canto eu num sei andar, quem num tem o saber, nesses canto num sabe 

andar não... aí eu fui, após ligue pra cá, ligue pra cá... nunca liguei... ligue pra cá, ligue a 

cobrar, eu num sei nem o que é cobrar, ligue a cobrar aqui em casa, você num paga nada, eu 

disse, tá bom, tá bom, pra que você num me escreve uma carta, nuca escreveu uma carta pra 

mim. Eu disse; por que eu num quero pedir os outro pra escrever uma carta, eu num sei 

escrever uma carta, mesmo caso é o telefone, tá veno, eu num sei. E a gente é uma familia de 

gente assim... tão inteligente que eu tenho filho que nunca foi a escola e que sabe ler  

escrever... né. Um desses daí com poucos estudo ia longe... 

 

CIRO: Ia longe... 

 

XEBA: Transformava qualquer coisa... porque é diferente rapaz, a pessoa sabe de uma coisa, 

é diferente... por que ói... você escreve uma coisa aí [referindo-se ao caderno de anotações que 

Ciro tem em mãos] uma coisa todinha, esculhanbano, dizeno tudo isso aqui, aí você vai diz, 

pegue isso aqui  e entregue lá em Tuiã, você me esculhanbano... você dizendo tudo né... aí se 

eu... se eu... pegar e olhar assim, num to enxergano nada, tá aí o que você escreveu, eu num 

enxergo nada né... aí no final tem já fazeno deu besta, por que o cara que é sabido, você vai 



 

 

entender essa parte viu, o cara que é sabido, que tem o saber, e faz uma ignorança com quem 

é besta, daí eu já tô dizeno que ele é mais besta ainda... por que você sabe que tem, eu sei que 

você sabe, você é sabido... né...né... a pessoa quando tem a sabedoria com as informação boa, 

é muito bom... mais ante de nós conversar, muitas boca já disse que você é muito sabido... 

muitas boca diz... a pessoa que estuda e é inteligente é sabido né... mais eu tenho certeza que 

na sua sabedoria, você num destrói sua sabedoria com ignorança, aí num faz farta também à 

sabedoria né... por que você sabe que existe desses... 

 

CIRO: Existe... 

 

XEBA: Aí o cara num sabe das coisa; oh rapaz, o caba fica, o caba só na ignorança né... e 

pronto, ignorança danada... o cara tá veno, o cara já sabe, esse cara num estudou né... se o cara 

continuar naquela merma ignorança, é ignorante também... por que acontece muito. Ói... a 

pessoa... a pessoa... tá num... trabalha mermo num hospital, uma parte dessa éboa pra você 

também, trabalha no hospital, você trabalha... você trabalha de médico, né. Alí, aqueles 

crinetes que chega é pra você atender bem né, mais tem dele atende mal... Um dia, eu tava 

deitado numa cama daquela do hospital, aquela enfermeira que tá ali, é pra atender aquilo que 

precisar, ajeitar tudinho, mais tem delas que de aburrece... se aburrece até de aplicar uma 

injeção na pessoa né... Que nem eu mermo já.. já aplicaro injeção em mim que nem aplicava 

em gente bruto... gente...num bruto né... enfermeira daqui de Luís Gomes mermo, aplicou 

injeção em mim desse jeito né... Eu era novo nesse tempo ainda, novo assim, mais já casado, 

pai de filho, sabe, mais inda hoje eu me lembro, quando eu olho pra essa pessoa eu num 

gosto... num gosto né... num... num tinha nem esse hospital nesse tempo que eu to falano,foi 

lá na maternidade, num gosto dessa pessoa, vejo essa pessoa que assistiu, eu tinha mais ou 

meno uns 24 a 25 ano nesse tempo,não...eu tinha uns trinta e poucos ano já nesse tempo né... 

aí eu disse; eu só fiz dizer assim; tá pensano que tá aplicano a injeção num bruto, ela num 

falou nada, aí os daqui de casa mermo... fica queto, se não fica pior, num sei o quê... aí era 

mais besta, mais hoje a gente vai apredeno, certas coisa a gente vai apredeno, sou mais besta 

também não, o cara fazer isso comigo num dá certo não... eu num fico calado comoficaaí não, 

eu sei dá toda explicação como é ói, pra ela entendeu, eu sei explicar pra pessoa, se eu não 

explico certo, mais eu tenho certeza que 50% eu explico certo, 50, eu tiro 50 de erro e 50 eu 

tiro certo também... Aí, um enfermeiro vei, que eu numvou dizer o nome... o enfermeiro vei, a 

merma injeção do outro dia que eu tomei que esse enfermeiro aplicou... tomei assim que o 

braço ficou... oenfermeiro vei e aplicou a merma injeção, aí fo ele disse; doeu? Eu nem senti, 

aí quer dizer que... quer dizer que...  

 

CIRO: A diferença né... o tratamento... 

 

XEBA: Tratamento! Aí, eu desse daí, merece mais... por que é desse jeito mermo... a pessoa 

pode ficar,pode prestar atenção as coisa e dá tenção a quem tem. Eu sou uma pessoa, sou 

pobre, num quero viver no pé de seu ninguém né. Eu sofro, eu já sofri, eu acho mió sofrer do 

que ser omilhado de certa gente. Uma pessoa... se a pessoa tiver alguma coisa, a pessoa como 

bem, uma pessoa tem recurso, se ele vier me omilhar qualquer coisa, eu num fico bem não... 

fico bem não... ali é onde ocorre com todas ignorança, por que ele tava me omilhano né. E se 

uma pessoa for da minha iguaia, do meu tamanho, e ele disser qualquer coisa comigo, pra 

mim num vale nada. Eu toveno que ele é do meu tamanho, se ele disser uma coisa, ele nem tá 

fazeno pouco meu, de mim,nem tá desfazeno nem nada. Mais se uma pessoa, por que tem um 

carro, tem uma casa boa, tem uma propriedade, tem um negócio e vier dizer alguma coisa 

comigo, tá comentano, é desse jeito.   Aí eu fico desse jeito. E segunda coisa, agora mermo, o 

cara sabido, o cara sabido... parece até um cara que num sabe se arrepender... Como bem, eu, 



 

 

 

a gente diz uma coisa com você, vem de lá, vem danado ...[trecho imcompreensível]... aí você 

responde: calma rapaz. Pronto, você já me deixou arrependido. Aí o caba diz assim: Rapaz 

desculpe aí, na merma hora, desculpe aí, já é outra pessoa. Aí, por que dois ignorante num dá 

certo? Porque é tudo ignorante. Os ignorante vai tudo na ignorança também... se o outro disser 

assim: Rapaz, calma rapaz... o cara... pedir desculpa. Né desse jeito? Aí é assim... se a 

pessoa... ói, mais ruim a omilhação... a pessoa ser omilhado, é mió a pessoa. É mió você viver 

penado assim... o cara chega num canto... eu num tenho nada, eu num preciso ter nada né. 

Mais eu nem... nem aperrei ninguém, nem pesso nada a ninguém, sou direito, eu num sou... eu 

num trabalho... eu num ganho né... Mais não dou dinheiro pra nenhuma pessoa me chamar de 

vagabundo, me chamar de coisa, sabe porque, porque eu nem compro fiado, nem pesso nada a 

ninguém, nem devo a ninguém, num devo nem um real a ninguém... num devo nem um real a 

ninguém, já pra não dá esse direito da pessoa... 

 

CIRO: De dizer nada não é? 

 

XEBA: Dizer nada comigo... por que se uma pessoa chegar e me dizer uma coisa, eu dou só 

uma explicação. Se... repare se eu quantas vez pedi uma coisa a você, quantas vez eu já falei, 

já pedi um real a você, fui na sua casa pedir isso aqui? Nunca fui... se quer nem em casa de 

ninguém eu nunca comi, só mode a pessoa num ter o pé de dizer... eu num como em casa de 

ninguém não... é difiço eu comer até na casa de uma fia minha... muito difiço... só ali em casa 

[referindo-se ao interior da casa]. Esses povo vão pras casa das minina, que nem na semana 

passada... naquele dia que nós tava aqui, naquele dia mermo ela foi, só vei na segunda feira, 

vei sozinha... me ofereceu, eu disse que não, fico em casa sozinho... qualque coisa eu faço e 

como. Vou fazer isso... num faço isso em casa de ninguém... e pra mim é uma tristeza, eu sair 

daqui e ir atrás de uma coisa na casa dum... prefeito, atrás duma coisa. Por que omilhar num 

dá certo. Porque se eu for atrás de uma coisa, uma pessoa assim: rapaz, me arrume cem reais... 

o cara disser; tem não, pra mim já é ruim... por que eu sei que ele tem. Aí eu já digo isso pra 

outra pessoa da minha iguaia, rapaz, eu fui atrás de cem reais com fulano e ele num me 

arrumou não. aí outro diz; rapaz, mais ele tem, agora se você tá precisano de cem reais, se eu 

tivesse eu lhe arrumava também... aquele é meu compadre, aquele é da minha iguaia... aí o 

cara chega na prefeitura, que nem eu vejo muita gente chegar na prefeitura, atrás de uma coisa 

com o prefeito... o prefeito vai diz já com aquela humilhação... hoje num dá certo não, venha 

amanhã... amanhã a pessoa vai. Fei de dizer: rapaz eu sou uma pessoa... sujeita a quarquer 

coisa assim, dentro dos mato, nas mata... do que feder... de que ser omihado por uma pessoa 

assim. Rapaz, hoje numdá certo não, venha amanhã. No outro dia, o caba vai. Chega lá, diz: 

cadê o prefeito? Não, num tá aqui não. o cara volta pra casa. Ele só tá aqui amanhã. [trecho 

imcompreensível].  

 

CIRO: Aí, é humilhado de novo...  

 

XEBA:  A humilhação é tão grande po caba pobre, desse povo, do prefeito... o prefeito num é 

que nem outra pessoa não. O prefeito tem obrigação de fazer tanta da coisa na cidade, que as 

vez tem tudo pra fazer e não faz. Eu to dizeno, no meu pensar num sabe... o prefeito tem 

obrigação de ajudar a quem num tá pudeno, de chegar assim, pra num cortar a luz duma 

pessoa pobre, as obrigação, aquele dinheiro vem, não o prefeito gastou tanto com futebol, 

com num sei o quê, com remédio, dei isso assim, assim, ele num deu nada, ali vem todos os 

mês chega aquela cota pro futebol, chega pra limpeza, chega pra tudo... chega prum pobre... a 

cidade mermo, a cidade é pra ter de um tudo... é pra ter gente pobre sem nada, é pra ter gente 

rico, é pra ter... toda classe tem na cidade... aí um caba pobre, já sabe [trecho 

imcompreensível]. Um canto que... que é muito habitado aqui, o caba pode pegar daqui, por 



 

 

que se eu to enganado, tem doze rua pra cá... aqui a população aqui é grande né. Ele lem... o 

outro prefeito lembrava daqui, mais... eu num sei por que, ele nunca andou aqui... e todos aqui 

são carente que precisam das coisa... aí a pessoa fazeno o bem, ganha o bem. Quem era que 

dizia que esse Luciano era eleito... porque a votação dele era alta, os outros com trezentos 

votos era eleito... 

 

CIRO: Elegia né? 

 

XEBA:  E ele tinha que passar de 500, chegar a 600 voto... pra ele puder se eleger... né. Aí 

pela bondade que ele fez, o povo da cidade mermo elegeu ele... elegeu ele, por que? Com 

pouco, a pessoa ganha com pouca coisa, com pouca coisa ganha a pessoa pobre. Elegeu sim, 

por que todas as vez a pessoa pagava aqui 18 reais, olha a coisa como é pouca, 20, 19, até 22 

reais né. Por que aqui num tem limte do que se paga as coisa não... aqui tudo se atrasa, aí você 

atrasano você atrasano dois dia o papel, ali tá vinte centavo a mais... vai subino, subino, e ele 

num descobriu, por ele, se num fosse ele, esse povo num tava pagano desse tanto desse 

dinheiro? A água baixou pra R$ 3,80, R$ 3,80. Aí foi onde ele arranjou um horrosão de voto 

pra ele... e ele mereceu, por que ele fez isso pro povo... fez isso pro povo... ele mermo num 

tinha... ele num tinha essa espécie de  ser eleito não. Nem com isso que fez, tinha espécie de 

ser eleito. Por que a votação dele é alta, por que o partido dele, a... a votação é alta...né. por 

que os outro era grande, 280 voto já dava praum ser eleito, 290, menos de 300 já pra pessoa 

ser eleito. E ele, se ele tivesse feito 500 voto, ele tinha sido derrotado ainda... ele tnha sido 

derrotado. É por que ele chegou uns 600. Aí ele foi eleito né. Aí, pronto. Ele disparou mermo 

nas urna, ficou com aquele alegria grande, que é um rapaz pobre também. Daí, é donde eu 

digo pro senhor; aonde eu volto atrás e digo a você o que é a sabedoria... tá veno... pra você... 

pra saber que a sabedoria dele tinha certeza. Com a sabedoria dele, um rapaz pobre,já mudou 

devida, mudou de vida. Por que o caba ser vereador... você ver aí por mês seno prufessor, 

recebeno dinheiro, aumentano o salaro, outras gratificação que vem pra ele né... esse ano 

mermo que vai entrar, nessa inleição, um vereador num mei da rua, um pacote de dinheiro 

também né. O deputado chega, sabe que ele tem aqueles voto, nem que num vote mais... o 

deputado chega com o dinheiro, aquele dinheiro mermo [...trechoimcompreensível...] vota pra 

ele se quiser, vota pra um, vota outro... desse jeito. É por isso que eu dou valor a sabedoria, é 

por causa disso... né. E, portanto, ele foi eleito né. Quanta pessoa também num ganha, um 

pobre... um...um cara que votou nele, já vi gente aqui dizeno que se ele for candidato eu voto 

nele de novo... por que passa esses quatro ano né, outra pessoa num ia pagar 3,80 pra 22,00 

reias, passar quatro ano pagano 22,00 reais, e só pagano 3,80? 

 

CIRO: Pra num correr o risco da água ser cortada numé? 

 

XEBA: Pra num ser cortada, por que aqui já foi cortada e muito. E os 3,50, até o papel pode 

aumentar mais, por que o dinheiro é bem pouquim, aqui mermo já aumentou até cinco papel... 

se fosse 22, num podia juntar cinco papel que vinha cortava... aí quando pega cinco papel, fica 

seu dinheiro pouco e paga de uma vez. Aí é isso que ele briga também esse papel. Por que 

seno água, que nem a energia também é [...trecho imcompreesível...] já é outro... é... é outro 

negócio a energia né.  Por que a água, a energia já num é do... governo né... aí é o caso da 

energia ser mais alta por que num é do governo né... já duma outra firma a nergia né, por que 

foi vendida, a Cejpa, Cajepa não... 

 

CIRO: Cosern. 

 



 

 

 

XEBA: Cosern, foi vendida né e acrescenta da água né... a água é do governo ali né... mais já 

é quae vedido também e agora vai aumentar mais também por que vai chegar água aqui... tem 

até um papel pra uma reunião na... na praça... vou... de certeza vou...isso é bom... aí, portanto, 

sobre... eu fiz também um... um... eu fiz um... outro puema... eu já falei aquele que eu fiz 

quando eu tinha... eu fiz... eu sonhei em sonho, as vez no mundo, eu falei naquele dia num 

falei?  

 

CIRO: No colégio? 

 

XEBA: Não, aqui. 

 

CIRO: Sim, aqui, aqui não. Mais o senhor pode repetir... 

 

XEBA: Do sonho? 

 

CIRO: Falou não.  

 

XEBA: Aquele que eu estava procurando tu,falei não? 

 

CIRO: Não... Pode falar alguma coisa... 

 

XEBA: Foi assim rapaz. Eu tava...nesse tempo eu tinha 15 ano né... eu posso dizer que 

comecei a fazer essas coisa mermo com... dez a onze ano eu cumecei a fazer essas coisas. 

Esse negócio ai né. Eu tinha mais ou menos uns 15 ano, eu tinha um sonho deu.... eu tava 

namorano no sonho... uma moça rapaz bonita... fiquei naquele sonho o tempo todim... aí 

passei o tempo todim no sonho essa moça foi embora... deu adeus e foi embora,no sonho. Aí 

devido ter dado adeus e ir embora, aí nesse sonho, no sonho eu fui atrás dela, entendeu? Fui 

atrás dela. Aí nesse sonho, pra você ver o que é um sonho. No sonho, eu andei veno tudo... no 

sonho... São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, andei tudo pelo sul... agora andei, no 

sonho eu andei por aqueles lugar tudim, e fui a procura dela. Procura dela. Aí no outro dia eu 

maginano, eu fui pra roça,vou fazer um puema desse sonho né... aí esse sonho, esse sonho é 

um puema, o ritmo é meu né, mais ele é bom da pessoa ler também... começa bem assim: 

 

Chega querida que to te esperano 

Num posso esquecer só vivo lembrano 

Já pedi a Jesus Cristo nosso senhor 

Pelo teu amor eu to me casano. 

 

Querida te espero vivo a te esperar 

Querida eu te adoro vivo a te adorar 

E você não vem comigo viver 

Pra dá ver ainda vai chegar. 

 

Passei doze noite com você sonhano 

Te veno cantano e eu soluçano 

com meus olho aberto naquele deserto 

Chegano pra perto e você se afastano. 

 

Eu disse: querida você é orgulhosa 

Você é uma rosa que veve me matano 



 

 

Pra eu não morrer nem intristecer 

Adeus querida que eu vou viajano. 

 

Viajei o estado procurano tu 

Passei em São Paulo, Rio Grande do Sul 

Fui lá em Brasília na vã capital 

Distrito Federal procurano tu. 

 

Fui o Paraná procurano tu 

Não tinha dinheiro já ia quase nu 

Cabelo crescia, eu fazia uma puesia 

Mais eu só dizia procurano tu. 

 

Estava sentado num bar do senhor 

E ela na praça num banco sentou 

Olhava pra ela pra merma donzela 

Chamei o nome e ela num ligou. 

 

Você me dizia com tanta alegria 

Tá veno a puesia já vou dedicar 

Dormino sonhei tua boca eu beijei 

Quando eu me acordei no designio de chorar. 

 

Fiquei acordado em você pensano 

De ter lhe beijado cheguei a pensar 

Um sonho bem sonhado foi bem decifrado 

Sou eu apaixonado que queria casar. 

 

Isso tudim, esse sonho, no sonho mermo, andei nesses canto tudim no sonho, sonhano e 

andano no sonho. Andei nesse sonho, vi ela na... praça mermo assim... no banco eu vi ela na 

praça, chamei ela, ela num ligou de jeito nenhum... no sonho. Aí quando eu me acordei que vi 

essas coisa tudim, aí ficou bem bonzim deu fazer um puema, aí fiz o puema né. Eu fiz esse 

puema e... fiz outro... eu fiz outro puema, eu quis dizer naquele dia e num disse num sabe. 

Esse puema... era esse que eu queria dizer... 

 

Pedino permissão a Deus 

Que me deu meu improviso 

Mode eu contar uma histora 

Sem fazer um ar de riso 

A riqueza que encobre 

O sufrmento de um pobre 

É lamentar o preciso. 

 

O pobre trabalha de dia 

De noite dorme no chão 

Os filho chora com fome 

Num tem o que comer não. 

Levanta e tira o chapéu 

E pede a Jesus do céu 

Que ele tenha compaixão. 



 

 

 

Pede a Jesus do céu 

Que é a quem posso pedir 

Num vou pudeno mandar 

Num mando pudeno ir 

É grade meu sufrimento 

Eu tem que sofrer trumento 

Num tenho pra onde sair. 

 

Eu num vou para São Paulo, 

Nem Brasília, nem Paraná 

Nem Rio Grande do Sul 

Que Deus ajude lá, 

Nem que eu fique maluco 

Eu num vou o Pernambuco 

Nem Bahia, nem Ceará. 

 

Vou ficar na Paraíba 

Por que sou paraibano 

Olhano grande riqueza 

E de fome me acabano 

Mais daqui num foi embora, 

Jesus Cristo de hora em hora 

A vida vai melhorano. 

 

Melhora Jesus do céu 

Essa vida sofre minha 

Lá em casa num tem milho, 

Nem feijão, e nem farinha 

Nem galinha e nem capote, 

Num tem nem água no pote 

Que na ccimaba num tinha. 

 

Agora num tinha água no pote, por que isso aqui eu fiz nos ano 70 num sabe... nos ano 70 foi 

uma seca, 70 foi uma seca e faltou águas nas cacimba, a gente morano no sítio, morano no 

São João da Serra, terra da água, mas a seca...  a água... num tinha água. Aí a gente tinha que 

se levantar meia noite, de madrugada, pra ir atrás duma lata d’água, umacabaça d’água na 

cacimaba. Tinha vez que ficava na cacimba, arrumava um litro d’água, dois litro d’água e 

arrumava pra casa.  

 

CIRO: Onde era a parte do São João que o senhor morava ali? 

 

XEBA: Minha parte... do São João era aquela parte do lado de lá... chegano no sítio Leite. Era 

[trecho imcompreensível] era pra lá...  

 

CIRO: è próximo de onde mora o irmão do senhor, casado com Lindalva, ali na Palmeira? 

 

XEBA: Não, a Palmeira, desce a palmeira e chega no sítio Leite, sítio Leite é onde faz parte 

que eu morava... que ele morava... a palmeira tava o alto de cima assim num sabe [fazendo 

gestos com as mãos]. Aí a gente desce no, lá o alto vistoso, lá avista o outro alto né. Ele 

morava nesse alto de cá e eu morava no alto de lá... aí eu... eu... eu fiz isso... eu... eu passei o 



 

 

tempo todim desse jeito... os cacimbão secou, água num tinha, por que água...num dava a 

água. Aí as cacimba que tinha d’água, que tinha pra dar água era difiço, a gente cavava hoje 

com três dia, quatro dia, a água sumia, por que o sequidão era grande né. Hoje, pode passar 

até um... dois ou três ano e num falta água [...trecho incompreensível...] mais aí um ano a 

água já falta. A gente trazia água pra casa, tinha época que a gente dormia até com sede... num 

tinha um pingo d’água pra beber... não, tem só um pingo d’água aí, é pras crianças... é para as 

criança beber, beber,por que... 

 

CIRO: O senhor já era casado nesse tempo?  

 

XEBA: Casado... casado? 

 

CIRO: Setenta... 

 

XEBA: não, ainda num era casado não... era solteiro... eu to falano aqui que era casado, mais 

num era casado não... sim, mais no mermo caso, isso eu fiz em setenta né... isso foi dosano 

setenta né... mais deixa que... eu to falano já dos ano 81, que eu era casado que morava nesse 

canto que eu to falano né... isso num era nem dos ano setenta que eu queria dizer, por que eu 

me lembrei dos ano setenta, por que em setenta foi seco né. Mais num foi em setenta não... 

isso me lembrou muito bem... Isso foi nos ano 81, 82 e 83. Esses três ano foi seco, teve pouca 

chuva sem dar legume. Aí foi adonde a água sumiu. Num foi nos ano setenta não. você 

lembrou eu muito bom... Os ano 80, 81 foi seco, a gente trabaiava na mergênça, um passava 

fome, pobre na mergença, se sujeitano na mergença pra ganhar uma micharia né. Aquela 

micharia num dava, todo mundo. Tinha dia que a pessoa comia uma vez, tinha dia que não 

tinha o que comer... O caba saia nos mato caçano coco catolé, caçano pinico, caçano tudo né... 

Eu mermo sai de lá, a minha vida toda... a minha vida tem... todo um modo deu dizer a minha 

vida de sufrimento. Morano lá, eu com oito fi, né, em 80, 81, 82, 83 foi seco né. Aí ficamos os 

ano 80. Aí, eu ganhava um conto de réis, eu ganhava um conto de réis, sabe, e... aqui em Luis 

Gome, eu trabaiano em Uiraúna, pra Paraíba lá né. Aqui em Luis Gome o povo ganhava dois, 

o guverno dava dois. Dois conto num mês sabe. E lá era um conto de réis. Agora todo 

dinheiro nesse tempo só dava pra fazer uma feirinha, o dinheiro num era nessas coisa né... o 

contexto era mais ou meno assim... a gente comprava um relógio por dois conto.  Quer dizer 

que um conto de réis, era a metade dum relógio, pode dizer assim né. Aí passou um mês, 

sem... sem a gente receber dinheiro, aí foi ruim... a gente comprava fiado na budega, mais as 

conta da budega, já... eu me lembra ói, um.. um conto de réis que a gente ganhava né. Se 

chamava um conto de réis, chamava mil cruzeiro... entendeu? Era uma notinha bem 

encarnadinha a notinha... mil cruzeiro né... por que quando começou o... esse mil cruzeiro, 

esse mil cruzeiro, ele partiu pra outra nota, diferente. Foi trocado por uma notinha pequena 

assim, nesse tempo aquela notinha de mil cruzeiro, era até meia feitinha.. né. Aí quando 

chegou aquela nota verde, aí foi trocada já pelo real. Como bem... quando chegou o real, o 

real hoje tá com 20 ano... né. O real hoje tá com 20 ano que foi inventado o real né. Quando 

chegou o real, a gente comprava um quilo de carne por cinco conto... cinco conto de réis... a 

gente trabalhava um dia, por cinco conto também, era opreço dum quilo de carne. Aí chegou o 

real, quando chegou o real, os cinco conto que a gente ganhava, a gente ficou ganhano, 

trabaiano o dia fora num sabe... por quatro real. Aí, a coisa miorou pra quem trabaiava fora, 

um dia de serviço, quatro real. Por que eu ganhava cinco conto, cinco mil, cinco conto a gente 

ganhava num sabe, aí fiqueiganhano quatro real, aí a coisa miorou. Ora, quatro real. Quatro 

real, a gente comprava tanta da coisa, a gente comprava tanta da coisa com quatro real, a 

gente comprava uma coisa por quatro real, e dois dia que a gente trabaiava ganhano cinco, a 

gente num ganhava. Aí passou...você sabe que o real ele foi inventado, o valor dele pro 



 

 

 

cruzeiro era R$ 3,75, R$ 3,75, era o valor de um real, de um real, o valor de um real era R$ 

3,75. Aí, os cinco conto que a gente ganhava, trabaiano um dia fora, ele se transformou, a 

gente trabaiava o dia fora e ganhava quatro real, aquilo já tava ganhano 11 real. Os quatro real 

dava onze real. Mais rapaz, mais agora é bom, nós tamo ganhano 11 conto. Por causaos 

quatro real dava 11 real. Aí, o real foi dimin uino ao longo, o real valia um real, e o dólar valia 

de 90 centavo.  Aí foi aonde o real num...num... num tava valeno, o dólar valeno mais. O 

dólar era mais brato do que o real. 90 centavo né. E hoje, o dólar fica no valante de um real e 

sessenta, a dois, dois e tanto... e o real do mermo jeito. O que a gente fazia com um real... 

quando começou o real, o que a gente comprava por um real, pode pegar cinco real hoje que 

num compra... muitas coisa, num é tudo não... que a gente num compra por cinco real... aí foi 

a miora da gente. E esse real foi criado pra pobre também... agora hoje ele tá ruim, o real tá 

ruim por que compra uma coisa hoje por dez real, faz dezreais de feira hoje, uma feirinha por 

dez reais... quando for com qquinze dia que for comprar, ele num compra mais aqueles dez 

reais, ele num compra nemcom doze reais mais... quer dizer que os dez reais, no lugar de 

valer os dez reais, aumentou pra doze, os dez reais é pra comprar hoje... pra hoje por que tem 

dois reais a mais. Aí, portanto, é desse jeito... um real toda vida tá seno um real... mais num 

tem ovalor que tinha quando começou... tem nem um quarto do valor que tinha quando 

começou...  

 

CIRO: Aí, o senhor tem mais algum poema da seca, da dificuldade...  

 

XEBA: Tem, temhistora minha mermo, eu tenho. É importante pra você essas histora? 

 

CIRO: É... se tiver algum poema também sobre essa época... 

 

XEBA: Pois é... eu... aí... nesse...nesse tempo, eu fiz... a vida da gente era passar fome... fome, 

trabalho num tinha não. eu trabaiava na emergência sozinho, lá em casa num entrava nada... 

canto nenhum... nenhum canto... um conto de réis pra dar de comer adez boca em casa. Num 

dava nem pr comer milho, o milho era barato, mais um negócio desse aí...lá em casa num tem 

milho, nem feijão, nem farinha... era tudo... só dava pra comprar o milho... quando amanhecia 

o dia, já tinha feito dois, três pão de milho pros minino comer, o povo lá de casa, oito fi que 

eu tem, isso nasceu de dez ano, nessa época mermo... aí a pessoa trevessar sem nada, três ano 

de seca, três ano de seca. Botava roça, ia pra roça, chegava na roça, no inverno dava aquelas 

chuva, tudo aumentava, o legume ficou... feijão fulorano... faltano as coisa... ia pra roça, os 

minino pequeno, esses minino era pequeno... tinha bem quatro ou cinco minino pequeno... 

tinha oito fi... tudim...era tudo... era tudo... [trecho incompreensível,parece barulho de vento 

forte]. Aí chegava na roça... fazia assim com a baje de feijão... pra ver se tinha caroço e num 

tinha... o tempo num dava né. Aqui acolá achava uma baje de feijão... eu catavaum mói de 

feijão assim [fazendo gestos com as mãos] dez baje de feijão eu butava na mão... chegava em 

casa butava no fogo praqueles mininos mais novo comer... e nós ia se virar, caçar uma abelha, 

umcoco catolé, pegar mi, sem ser mi de pipoca, butar ali num caquim, ficar ali... ficava sem 

serventia por que num estralava direito... vinha com um pilão, pisava e fazia aquilo tudo... aí 

se num desse o açucar, comia mermo... rapaz, meu aperrei, vou contar um bucado do meu 

aperrei agora... o aperrei foi tão grande...chegou umavezlá em casa, esses minino pequeno, a 

pessoa num comer... dormir no escuro... a falta de um palito de fosco, a lamparina tinha gás, 

tinha o pavi, mais num tinha um palito de fosco pra riscar ali. Aí.. aí as vez, o cara faz... as 

vez eu vejo uma pessoa dizer.. aí o minino disse como a pessoa fala em qualquer, pode dizer 

assim misera, a pessoa lembra do passado. A pessoa diz assim: é, um real num é nada. Aí, eu 

me lembro desse negócio né. Por que um... num era nem dez centavo, num era nem cinco 

centavo uma caixa de fosco. Uma caixa de fosco. Mais por caiusa de cinco centavo, a gente 



 

 

dormia no escuro... num... num tinha fosco. Aí, portanto, eu trabaiava ganhano esse conto de 

réis né, passei um mês sem receber. Aí, em casa assim como eu falei com o relógio, eu tinha 

comprado um relógio. Era pra Graça que eu tinha comprado. Mais deixa que a situação era 

ruim, ela com o relógio, satisfeitinha. Comprei esse relógio, num sei se foi pelo um conto, ou 

um conto e duzento, sei quanto era não, numto lembrado não. Aí eu fiquei um mês sem 

receber, a conta da budagea se atrasano muito mais... sem ter nada em casa... [trecho 

incompreensível]. Aí quando foi, foi receber o dinheirão, de pés toda vida... num tinha carro 

não... ia de pés, saia de madrugada... ia por dentro ia de pés... aí quando fui ver, no outro dia 

eu recebi dinheiro, eu fui disse, maginei  né, eu deitado maginei. Se eu receber um mês, pago 

nem a metade da minha conta... e se pagar os dois mês, já tava com dois mês, deveno dois 

conto de réis, dois mil né... aí,quando fui sair, fui disse; tem nada não. eu pesso o relógio a 

Graça, levo pro Uiraúna, se eu receber só um mês, eu vou vendo o relógio dela por um conto 

de réis e faz os mermo dois. [trecho incompreensível] quando eu cheguei lá, [trecho 

incompreensível] ali era o pagamento de nós. Dali nós recebia,descia pra cidade... aí chegeui 

lá, já tinha notícia, que já tava recebeno dois mês. Pois tá bom, aí eu recebi os dois mês, dois 

conto... aí fui pra... eu me lembra que cem minréis, ói,o conto de réis, uma comparação assim 

ói, o conto de réis que eu digo era mil cruzeiro num sabe... cem minréis, dez vez cem era qu 

era mil num sabe... cem minréis, era um quilo de carne de gado... cem minréis... quer dizer 

que o que eu ganhava num mês dava pra comprar dez quilo de carne... [trecho 

incompreensível] aí eu trabaiano, os caba tudo mandano tirar a carne... eu disse; não rapaz, 

quero não, num vou levar carne não... no sentido de pegar os dois minréis, tinha trabaiado um 

dia por cem né... o dinheiro tava no bolso pra ele que já vinha de lá pra cá... quando chegava 

lá era dois mil... aí quando eu cheguei lá em Zé de Mundico, peguei dei dois mil a ele, rapaz 

você vai dar dois mil, vou, num dar pra pagar minha conta... rapaz, você num precisa não? aí, 

foi eu disse: pode ficar todim, e tem uma coisa; e num vai levar nada não, eu disse: não, num 

deu pagar nem minha conta toda. Rapaz você precisa, você pode levar, fui m’emboa sem 

nada. Até duas, três hora da tarde sem nada. Quando eu cheguei ali na...que a gente chamava 

Chico de Rosa, [trecho incompreensível] aí os bexiga subia pra onde eu morava, quando eu 

desci ali nesse dia, esses minino, dizia; ei papai já vem, tudo animadopor que sempre eu 

levava coisa pra eles, e em casa num tinha. Eu vou descordano tem nada não. aí, os minino 

tudo desceno, aí quando desceu, que eu cheguei na casa de Chico de Jaime, os minino foi: 

papai, papai num trouxe nada não? eu disse< trruxe não. após lá em casa tamo esperano pro 

senhor, lá em casa num tem nada... já era tudo seis hora da tarde... cheguei em casa, o fogo 

apagado. Sem nada, sem nada... num tinha nada... nesse tempo nem tinha nada, nem... aí sei lá 

rapaz, eu muito triste né... quando era assim, tinha uns pedaço de macaxeira velha amarela, 

que num cunzinhava de jeito nenhum, era chei d’água... prestava não, a macaxeira amaigava, 

prestava não. Eu dizia: após vocês fique ai que eu vou atrás de comer pra vocês... saí pelo 

mermo camim, ligeiro, gastei assim uma lonjura dessa, longe danado, gastei meno de 20 

minuto pra chegar né. Aí, cheguei, quando fui chegano, Mundico foi disse: é, eu disse a você 

que você levasse rapaz, e você precisa, mais rapaz ficar deveno... tem nada não... após diga o 

que é que quer... aí eu disse... me dê, vou levar umas coisinha pouca, me dê dois quilo de 

arroz, ele disse; não, leve quatro... eu disse; vou levar um pacote de bulacha... ele disse; leve 

dois. Rapaz, eu vou querer um... pelo meno um quilo de açucar, leve dois. Desse jeito né. Aí 

foi eu disse:vou levar uma sardinha, leve duas; eu preciso levar meno um quilo de farinha... 

ele disse; leve dois. Eu sei que foi muita coisa que eu pedi de um assim, de tudo ele butou 

dois...de tudo ele butou dois né. Aí fui pra casa... quando cheguei no mermo canto, os minino 

tudim: eh, papai já vem... aí quando cheguei perto da casa de seu Chico de novo, eu fui tirano 

um pacote de bulacha, eles foro cumeno logo né. Fome, era muita. Os pés descalço, tudo nu. 

[trecho incompreeensível] num tinha o que fazer não... as coisa lá de casa era só do meu 

trabalho... na roça...  



 

 

 

Entrevista 3 

 

Entrevista realizada no dia 10 de dezembro de 2009, na residência do Poeta Xeba, bairro Sol 

Nascente, Luís Gomes. 

 

Chegamos eu e Iago a residência do poeta às 8 horas da manhã e iniciamos a gravação 

às 8 horas e 10 minutos. Como de costume, o colaboradpr perguntou o que vamos fazer neste 

dia, de que deve falar e expliquei-lhe que a escolha do repertório era sua. Também perguntou 

se não havia nenhum problema em repetir algum poema e eu lhe falei que faz parte do 

trabalho da memória. Neste dia, o poeta Xeba narrou a mais triste de suas narrativas: O verso 

do finado Joaquim Fulgêncio. 

 

CIRO: Então seu Xeba, a gente está aqui mais uma vez pra ouvir o senhor falar da poesia. 

 

XEBA: Ta bom... agora o que eu criei de versos né... verso do finado Joaquim Fulgênço...se 

eu disse também num me lembra, se eu disse você também num ta lembrado... [tosse] aí esse 

verso, esse verso nunca foi escrito... esse verso ta com uns 40 ano que eu fiz esse verso... né. 

Esse verso, eu fiz esse verso, como se fosse quase assim pero o primeiro verso que eu fiz né. 

É do finado Joaquim Fulgênço que vivia aqui em Luis Gomes... ele trabalhava em foice e em 

roçadeira, ele era ferreiro. Por que talvez você conheça Paulo Fulgênço, era fi dele... 

 

CIRO: Conheço. 

 

XEBA: Lifa, filho dele e muito mais. E... aquele que tocava na... é um horrozão filho dele né. 

Chiquito, Chiquito era o mais velho né. Aí, numa festa de Senhora Santana, nós tava aqui em 

Luis Gome, aí eu e o finado Jaime... 

 

CIRO: Jaime Teófilo né? 

 

XEBA: rapaz, pra mim eu disse esse verso... 

 

CIRO: Não, mais se o senhor disse num tem problema não, pode repetir.  

 

XEBA: aí... eu tava mais o finado Jaime, aí o finado Jaime chamava eu Francisco né... aí ele 

disse: Francisco vamo jogar sinuca. Eu disse: vamo. Numa festa de Nossa Senhora Santana 

né... nesse tempo há 40 ano atrás... aí cumecemo a jogar sinuca, aí a gente gostava de tumar 

uma cachaça né,  aí o finado Jaime vai diz: Rapaz, vamo tomar uma cachaça?  Eu digo, vamo. 

Aí mandemo o minino vim buscar, trouxe dois copo, butemo na sinuca e fiquemo jogano 

sinuca e bebeno dessa cachaça né. Aí deixa que o filho dele foi tocar lá no crube num sabe.  

Aí o finado Jaime disse: Vamo lá pro crube dá uma espiada na festa lá. Eu disse vamo. Jaime 

mais era bom nós levar um litro de Dom Bosco, que era um litão.... é vamos levar. Peguei o 

litro, butei debaixo do braço e saimo pra festa. Aí subimo.. aí onde é a mercearia de Noninha, 

ali era um bar de Raimundo Mangueira... aí nós vai e Jaime diz: Vamo entrar aqui. Eu disse; 

vamo. Aí quando nós cheguemo na porta, tava esse cara que matou o finado Joaquim 

Fulgênço... ele é um policial de Pau dos Ferros que vei... que vei... que vei pra festa aqui, 

trabalhar na festa né.  

 



 

 

CIRO: O cara que tava com o senhor encontrou com o cara que matou Joaquim Fulgêncio. 

Ele matou Joaquim Fulgêncio quando? O senhor pode falar também dessa história? 

 

XEBA: Posso... matou os ano 70... nos ano 70 ele matou esse homem... matou ano 70 por que 

ta com uns 40 ano mais ou menos. Aí era festa de Senhora Santana, aí quando nós fumo 

chegano na porta desse bar de Raimundo Mangueira, ele tava lá dentro. A gente chamava ele 

até de Bola Sete que era um policial de pau dos Ferros. Aí, ele foi puxou o revólver, aí disse 

pra Julho Oliveira: abra a boca pra eu encher de bala. Sem motivo nenhum. Aí nesse bar eu 

lembro, que tava o Gago né, tava o finado Antonhe Nascimento e Julho Oliveira. Aí o finado 

Jaime ainda disse: vai Francisco, vamo lá pro clube, vamo ficar aqui não. Aí, saimo lá pro 

clube. Quando nós chega lá no clube, aí o fi dele era quem tava tocano, aí nós vimo aquele 

povo saino pra fora. Aí, nós saimo também, quando nós cheguemo ele tinha atirado em 

Joaquim... aí ele tava deitado no chão, aí Esperdião disse: Joaquim. Ele também só disse: 

Hum... aí pronto, ele tinha um jipe, uma rural, os carro nesse tempo era desse tipo, aí pegaro 

ele butaro no jipe e levaro pra Souza né. Aí, adepois, no outro dia em diante, aí eu fui fazer 

essa histora. Aí eu fiz essa histora nesse tempo. Tem nada escrito, e faz esse horror de ano. Aí 

começa mais ou meno assim:  

 

Nessa histora eu conto 

a morte de Joaquim 

Só pensava em que era bom  

Não pensava em nada ruim 

Pra Deus e Nossa Senhora 

Do mundo parte sozinho.  

 

Morreu sem merecer 

Jesus Cristo deu o perdão 

Que vivia de seu trabalho 

Na sua casa união 

Por causa de gente ruim 

Está enterrado no chão.  

 

Adeus esposa querida 

Meus filhos de estimação 

Hoje fica um apanhado 

Dentro desse preto caixão,  

Vou morar no sumitero 

Tão cedo minha prisão.  

 

O João que num me mata 

Me deixa com alegria 

Tanto de ti eu gostava 

Tanto bem eu te queria 

O cristo que é salvador, 

Num me mata nesse dia.  

 

Eu num atendo pedido 

Preciso lhe explicar 

Eu sai de Pau dos Ferros 

Em Luis Gome eu vim matar.  



 

 

 

E você tocou de sorte 

E agora vai me pagar.  

 

Oh João desculpe uma coisa 

Agora de eu perguntar 

Me diz se eu to te deveno 

Pra ver se eu posso pagar. 

João disse: não me deve nada 

Mais eu vou lhe matar. 

 

Ta certo. Eu vou morrer 

Sem nada eu te dever 

Jesus Cristo é nosso pai, 

Perdoa quem merecer 

A você que fica vivo 

Ou a mim que vou morrer.  

 

Joaquim disse: João 

Só é Deus e nada mais, 

Tenho pena de deixar 

Chiquito e Paulo rapaz,  

E os outros são pequeno 

Vai ficar sem o seu pai. 

 

Joaquim antes de morrer 

Fez a sua despedida 

Adeus terra querida 

De ti vou me ausentar 

Que João vai me matar 

Acabar com a minha vida 

 

Adeus filho Chiquito 

De cara seja professor 

Ensina teus irmão 

Como teu pai te ensinou 

Chiquito disse: eu faço 

O pedido do senhor.  

 

Adeus todos os meus filhos 

Me dá a última benção, 

Que parto de cima da terra 

Morar debaixo do chão, 

Possa ser que algum dia 

Jesus Cristo dê o perdão.  

 

Adeus cidade de Luis Gome 

E todo povo de bem, 

Adeus minha casa, meus filhos, 

Minha esposa também,  

Que parto pro outro mundo 



 

 

Pra terra nunca que venho.  

 

Adeus praça de Luis Gome 

Que com gosto passeei 

Adeus os banco da praça 

Com prazer eu me sentei 

E parto pro outro mundo 

E nunca mais eu voltarei. 

 

Adeus cumércio de Luis Gome 

Adeus cumercial 

Adeus devotos de Santana 

Adeus os paroquial 

Da festa vi o começo 

Não posso ver o final. 

 

Adeus igreja de Luis Gome 

Adeus irmão de primeira 

Adeus colega de festa 

Amigos de bebedeira 

Adeus todos freguês 

De foice ou roçadeira.  

 

Adeus casa, adeus calçada 

Adeus quarto, adeus cortina,  

Adeus cozinha, sala 

Adeus belas meninas.  

Que parto pro outro mundo 

Jesus é que me domina.  

 

Adeus vila Aparecida, 

Eu fui um bom ferreiro,  

Adeus Sítio Lagoa de Cima 

Adeus Sítio Palmeira 

Adeus todos os conhecidos 

Do meu querido Sítio Oliveira. 

 

Adeus o Sítio Araras 

Bem perto do Sítio Sirino 

Que fui nascido e criado 

No meu tempo de menino, 

Casei e vim pra cidade 

Ferreiro era meu destino. 

 

Em foice e em roçadeira 

Comecei a trabalhar, 

Todo mundo me encomendava 

Para depois vim buscar, 

Adeus que eu vou embora, 

Para nuca mais voltar.  



 

 

 

Comecei minha despedida 

Terminei sem ter demora, 

E vocês vão me esqueceno, 

Me lembre de Nossa Senhora,  

Pronto, João quer me matar 

Agora chegou a hora. 

 

Quando ele disse isso, 

O revólver ele puxou, 

Aí disse: Joaquim, 

O presente que te dou, 

Meteu um tiro nos peito, 

Joaquim ainda falou. 

 

Oh João, tu me mata 

De perverso que tu é,  

Num tem pena deu eu deixar 

Meus filhos e minha mulher, 

Eu sei que agora eu vou 

Pra onde Jesus me quiser. 

 

Quando ele disse isso, 

O revólver ele puxou, 

Disparou um tiro no peito 

Bem perto do outro ficou, 

Joaquim caiu sem fala 

E nunca mais que falou.   

 

Joaquim no chão deitado,  

Sofrendo uma grande dor, 

João com o revólver na mão, 

Outro tiro disparou, 

Sua mulher em asa deitada 

E nessa hora sonhou.  

 

O sonho contava um prazer, 

Uma tristeza e uma alegria, 

Sonhava que era  

Onze hora do dia 

A festa se acabava  

E todo mundo corria.  

 

Joaquim levou os tiro, 

Mais ele num morreu na hora, 

Butaram ele no jipe 

Viajaram sem demora,  

Pra cidade de Sorriso 

Com Deus e Nossa Senhora.  

 

Antes de chegar em Souza, 



 

 

Veja logo o que se deu. 

Joaquim, com pouca sorte 

No Uiraúna morreu. 

Num precisou de doutor, 

Jesus Cristo o recebeu.  

 

Recebe Jesus do céu, 

A alma de Joaquim, 

Da cidade de Luis Gomes, 

Toda vida foi bomzim, 

Gostava de todo mundo, 

De sua casa e de seus filhim. 

 

Gostava até de João, 

Que na hora lhe matou 

Traição neste mundo 

Jesus num se livrou, 

Ele fez de João, amigo, 

Veja com o que ele pagou. 

 

Num é assim que se paga 

Um bem que a gente faz, 

Um bem se paga com o bem,  

O outro mais bem demais, 

O bem eu pago com o mal 

Que já to acostumado. 

Deixemos aqui o bem 

O mal quereno pagar, 

Joaquim se acabou-se 

Agora ramo sepultar, 

Levemo pro sumitero, 

Em casa num pode deixar. 

 

Na hora que ele saiu 

Lamento um grande cramor,  

A sua esposa chorava, 

Seus filhos tudo chorou, 

Com pena do seu papai, 

Que João soldado matou. 

 

Cheguemos na igreja, 

Todos tinha educação, 

Todos saiam pra fora 

Formava uma procissão, 

Passemo de frente a praça, 

Joaquim dentro do caixão. 

 

Cheguemo no sumitero 

Joaquim dentro do caixão, 

Peguemos, butemo pra fora 



 

 

 

Pro padre dá a recomendação, 

Entregar a Jesus Cristo, 

Padre Cícero, Frei Damião. 

 

O padre disse: 

Descanso eterno dá-lhe senhor, 

De todo mundo é pai, 

Do mundo é o salvador, 

Recebe Joaquim no céu, 

Descanso dá o senhor.  

 

Bonito né? 

 

CIRO: Bonito... 

 

XEBA:  

Comecei foi do começo, 

Agora chegou o fim 

Jesus Cristo me deu esse dom 

Pra eu fazer esse verso assim, 

Morreu Joaquim de bom, 

Ficou João pra ser ruim.  

 

Esse verso, esse tempo todim, fiz esse... esse verso... um verso... verso... verso feito desse 

tipo, dessa... desse tamanho, aí eu quero dizer assim; devido eu ser uma pessoa desaprendido, 

e deus ter me dado esse dom, pra eu fazer puesia, canção, puema, tuada, verso, quer dizer que 

aí, eu posso me garantir e dizer... que nasci pueta. Porque eu num tenho saber, aqui só as lição 

da natureza, né, por que a coisa mais importante que existe, pra qualquer estudo, pra qualquer 

formatura, a coisa mais im... de mais importância que existe é sobre a natureza. A natureza é a 

coisa mais importante que pode existir. Aquilo ser transformado pela natureza. Com tanta... 

com quase todas as coisa do mundo mexe com a natureza. Por isso, é que eu digo, pêra pouca 

linguagem eu tem, sem ter o saber, tem só o dom que Deus me deu, mais todos sabe, quando 

Jesus dá aquele dom pra qualquer pessoa, ele já deu a metade de qualquer estudo, ele pode 

dizer que nasceu com a metade. Porque uma pessoa... que tem o dom da natureza, o dom que 

Deus deu, ele.. se ele estudar um ano, vale dois. Se ele estudar... se ele pra se formar, ele 

estuda 16 ano, ou 18 mesmo, ele teno o dom, ele estuda só a metade e se forma só com a 

metade. Com oito ano ou nove ano ele... ele.se.. fica formado. Em estudo. Aí, eu vou explicar 

como é que ele fica formado, o cara que num tem esse dom, se ele estuda 18 ano, o cara que 

tem esse dom, ele estuda nove ano, ele tem o mermo estudo do outro que estuda 18. Porque aí 

lá se vai, [tosse]... por que a inteligença é grande. E a coisa mais... e a coisa que bota o 

estudante pra... pra frente, num... num... em qualquer estudo é umas boas prova. Se tirar 

provas certa, se tirar 8, 9, 10... e aí num tem perigo, do cara que tem o dom, ele... ele diminui 

isso. Por que você pega umas prova pra você... aquilo dali, só em o cara que tem o dom ler, 

aquilo já ta tudo decorado. E pra butar tudo certo  vem uma coisa na cabeça... na memória 

dele, parece que ta dizeno, parece que ta ensinano, as coisa certa naquela prova... e portanto 

fica toda... fica... fica provado. Eu tenho [barulho de criança gritando] um subrinho, ele e 

muito sabido... e, muito sabido de inteligença... de inteligença, ele tem muita inteligença. Por 

que sabemos que o segundo grau, a gente estuda três anos, em segundo grau. E pela 

inteligença dele, o supletivo de segundo grau, ele foi a Mossoró, esses três ano ele fez em três 

mês. Em três mês, ele estudou três ano em três mês. É.. é.. é por isso que eu digo que fica 



 

 

muito fácil. Sem eu saber, sem eu ter o saber, eu tenho estudo, mais na praça de Luis Gome, 

eu já fiquei... como se diz bebo na praça de Luis Gome, e já fiz gente passar em prova, eu 

mermo já fiz, moça... moça de Luis Gome com um papel na mão e eu mei bebo na praça... 

 

CIRO: escrevendo o que o senhor dizia né? 

 

XEBA: escreveno que eu dizia. Aí me chamou. Uma três moça sentada lá no banco, me 

chamou. E assim, sou a matemática né... só perguntano, quanto é isso aqui, esse negócio e eu 

dizeno, é tanto, e elas só sentano na frente. E tano certo né.  Por que a matemática... eu tenho 

matemática de... da natureza mermo... tanto eu tenho no lápis a matemática como eu tenho na 

cabeça. O cara dizer assim, qualquer tanto, com tanto é tanto, e eu responder na hora. Sem... 

sem maginar e responder na hora, seja o tanto que for. E se mexer é... mais ruim e o caba 

dizer assim; pode dizer assim 3x7, eu digo na hora, 21 né. Aí o cara vai diz: vinte.. 3x7 né e 

7x3? A merma coisa...  e, portanto... e por isso eu lhe digo; sobre o que eu tava na praça, você 

acha que o que to contanto é importante? 

 

CIRO: é, é importante.... 

 

XEBA: Não, por que eu quero contar uma coisa que é importante pra você.  

 

CIRO: Mais é importante também pro meu trabalho.  

 

XEBA: Pronto, por que a não ser, você pode dizer, você me pergunta eu vou lhe dizeno... 

 

CIRO: certo.  

 

XEBA: [Tosse] aí, outro dia essas merma pessoa disse; Xeba você num bebe mais não? Eu 

disse; bebo não. Achei tão bom, um dia aqui na praça que eu tava mei bebo e eu só 

perguntano as coisa e só assentano aqui... deu certim pra mim. Eu disse, sabido eu sou pra 

dizer isso é tano bom. Já mais bebo você dizia melhor. Ai passou né... aí, outra pessoa, já 

sabido na escola, foi fazer uma prova. Na prova tava escrito; assine seu nome do jeito que 

quando você começou a estudar. Oi, bem facim, mais num teve a memora nem a inteligença 

de estudar o nome do jeito que começou. Por que essa... num passou nessa prova. Foi escrever 

o nome né bem feitim, num passou. Certo, escreva seu nome quando começou estudar era ter 

feito falta no letra, na garrancheira, torto, pra cima, pra baixo... a prova certa era essa. No meu 

pensar, isso aí num foi nem ninguém que me ensinou, mais a prova certa era essa né. E uma 

vez, eu falano... falano isso, um cara foi disse: é, mais eu tenho um irmão que ele vai fazer 

uma curso, e ele vai provar que dois e dois num é quatro. Aí, foi eu respondi pra ele: é, dois e 

dois pode ser vinte e dois, pode ser 220, pode ser 2.200, pode ser 22.000  e daí pra frente... né. 

Agora, o importante é ele dizer dois e dois e não dizer desse jeito. Aí eu acho que eu pensei..e 

num... num tem o que dizer não. Dois e dois né. Por que dois e dois... dois mas dois é quatro. 

Mais dois... quando eu fui estudar, aqueles primeiro dia na escola, com poucos dia que eu 

cheguei na escola, quando a professora – Belzinha de Anania Ferreira – quando ela foi fazer 

numa cartilha que tinha dez num é, aí, dez, começou a dizer, butou dez aqui, butou uma dez 

aqui né [fazendo gestos na parede]...butou... butou um mais oito né, aí butou aqui; igual a 

como... a quanto? Aí, eu respondi logo né. Dezoito. Aí tudo... aí quando eu passei uns três dia 

só, eu... num dá pra vocês estudar aqui, você sabe de tudo. Sabe de tudo, aí eu só estudava 

uma hora, de uma hora eu já pedia pra ir embora. Tubém, o interesso era pouco, eu tava noivo 

ia me casar né. Mais aquele que continuaro, hoje quase todos ele tem o segundo grau. O que 

num é formado tem o segundo grau né. [trecho incompreensível] Chico Amaro, muito 



 

 

 

inteligente e uma pessoa boa. Ele ainda fez vestibular uma vez e num passou. E eu ainda 

manei, home tente de novo...  

 

CIRO: faça de novo...  

 

XEBA: Mais sabido... ele é sabido, mais num ligou né. Por que ali na Aparecida, ali... ali tem 

uma inteligença grande na Aparecida. Ali tem muita gente de segundo grau e quem tem o 

segundo grau já e muita coisa. É um estudo muito bom pra pessoa. Já entende muita coisa. E 

lá tem muito de segundo grau, muito mermo. Aqueles fi de Geralda tem segundo grau. Quase 

tudo ali, aqueles fi de Rural, tudo é formado na casa dele ali.  

 

CIRO: Estudou comigo...  

 

XEBA: meus plano... [trecho incompreensível, voz muito baixa]... uma é formada, a outra tem 

segundo grau também, neta de Antonhe é formada também, o que não é formado tentou se 

formar... [trecho incompreensível, voz muito baixa]... aí é assim, a coisa melhor, a coisa boa 

que nem eu já falei é a pessoa ter a sabedoria, ser sabido, a pessoa que num sabe, as vez diz 

uma coisa certa ainda pensa que ta errado... e as vez diz uma coisa errada e pensa que ta certo. 

É desse jeito. A pessoa que num sabe, ele é ignorante, ele é... ele é.. é... pra ele tudo ta certo, 

sem ta. As vez num.. num... num quer ouvir a verdade, teima, é teimoso, diz que é mentira 

seno verdade, a pessoa dizeno. É assim home, o caba vai diz; num é. É assim, que ele quer, 

num é. Aí, portanto, esse verso que eu falei, esse verso ta com esse tempo todim que eu fiz 

esse verso... 

 

CIRO: É muita memória né, pra guardar... 

 

XEBA: eu fiz esse verso,  nunca foi pregado num... num... numa caderneta pra ser escrito 

mermo. E esse verso, eu me lembra que esse verso, quando eu fiz esse verso no começo, eu 

fui chamado de muita gente aqui na rua pra cantar esse verso. Até eu bebo uma vez, o policial 

chegou, ei rapaz venha cá, eu pensei que ele ia me prender. Não rapaz, nós quer ouvir o verso 

que você fez. Ele mermo veio lá. Foi lá na Aparecida numa festa. Ta bom, eu disse o verso. 

Fui um chamado do Padre Raimundo Oswaldo pra mim contar esse verso. O prefeito né. E 

esse verso sempre é importante pra... pro... pra toda coisa esse verso é importante. E mermo, a 

pessoa as vez faz uma rima errado. O caba que num tem o saber, ele é pueta mais... é sujeito 

sair mais puesia errada do que certa.  Uma pessoa que nem eu num tem a capacidade de entrar 

num festival, num congresso de violeiro, eu num tenho. Por que ali quando divulgar eu... eu 

fico baixo demais. Por que ali num tem coisa errada de jeito nenhum. O... a rima tem que ser 

certa. Qualquer coisa que a pessoa errar, por que eu já vi na televisão mermo, aqui é um cara, 

um autor duma musga, ele dizeno a merma musga que ele fez havia até erro, que errou e tinha 

errado mermo. Agora ta certo, quando num é divulgado que é aquele negócio, o cara erra uma 

coisinha, mais ninguém ignora, ninguém dá nem fé daquilo né. Por que... no... na rima... na 

rima tem um nome que num combina com outro, aí vem e bota outro. e aí já errou e é desse 

jeito. O caba tem que combinar uma coisa com a outra. Por que a rima, de 6 linha fica aquilo 

amarrado, em 3 linha fica amarrado, a.. a puesia de 6 linha fica.. fica... você bota 3, 3 linha, 

pode butar 3 linha aqui você bota nessa linha aqui [fazendo com as mãos sobre a perna] você 

bota o que você quiser nessa linha, mais essa outra aqui, você já bota imitano essa daqui e a 

outra que você vai dizer na frente. A atividade é essa, se errar uma só, ta errado tudim né. E, 

portanto, eu fiz muita coisa, eu acho que eu já disse muita coisa, mais a coisa mais importante 

que se tem é a natureza. Eu criei muita coisa né. Aí, portanto, eu sei... eu sei assim e se eu 

quiser fazer muita coisa que ninguém num sabe dos outros, ninguém num sabe. Todos pensa 



 

 

que é minha, mais eu num quero, quando uma coisa aqui de uma pessoa que ninguém nunca 

viu, digo; aqui num é da minha autoria. Aqui é autoria de fulano, de cicrano. É desse jeito que 

eu digo. Por que eu quero aquilo que é meu né. É dos outro, é dos outro. Como bem. Eu já 

disse... de... eu já disse de Bandeira canta no céu?  

 

CIRO: Não... 

 

XEBA: Rapaz, você nota o que eu vou dizer... 

 

CIRO: Certo, certo, eu to notando tudo...  

 

XEBA: Quer dizer que eu num disse Bandeira canta no céu ainda não?  

 

CIRO: ainda não. è criação do senhor esse?  

 

XEBA: é não, é não, pode ser dos outro? 

 

CIRO: Pode, pode... 

 

XEBA: Não, o importante era de mim... 

 

CIRO: É mais importante do senhor... 

 

XEBA: Eu sei... mais importante de mim num é. Vou... vou dizer coisa importante né. Muita 

coisa eu já disse por que a gente faz um montão de coisa, mais a gente num ganha muito, por 

que eu num tenho saber, eu faço as coisa muito devagar... né, pensano, as vez me esqueço, 

num faço, mais eu fiz um dos irmão falecido né, que eu disse só o cumeço naquele dia né, eu 

já disse o meu sonho né, o sonho que eu sonhei que eu contei até...  

 

CIRO: Que passou pelas cidades né? 

 

XEBA: Sim, com esses nome né. Aí, eu comecei dizer um e num terminei, daquele dos ano 

70, que eu disse que era seco, mais eu disse... eu disse, que eu comecei dizer assim;  

 

Pesso permissão a Deus 

Que me dê meu improviso 

Mode eu contar uma histora  

Sem fazer um ar de riso 

A riqueza que encobre 

O sofrimento de um pobre 

É lamentar o perdido. 

 

O pobre trabalha de dia 

De noite dorme no chão 

Os filhos chora com fome 

Num tem o que comer não 

Levanta e tira o chapéu 

E pede a Jesus do céu 

Que ele tenha compaixão. 

 



 

 

 

Pede a Jesus do céu 

Que é a quem posso pedir 

Num vou pudeno mandar 

Num mando pudeno ir 

É grade meu sufrimento 

Eu tem que sofrer trumento 

Num tenho pra onde sair. 

 

Eu num vou para São Paulo, 

Nem Brasília, nem Paraná 

Nem Rio Grande do Sul 

Que Deus daqui é o de lá, 

Nem que eu fique maluco 

Eu num vou o Pernambuco 

Nem Bahia, nem Ceará. 

 

Vou ficar na Paraíba 

Por que sou paraibano 

Olhano grande riqueza 

E de fome me acabano 

Mais daqui num foi embora, 

Jesus Cristo de hora em hora 

A vida vai melhorano. 

 

Melhora Jesus do céu 

Essa vida sofre minha 

Lá em casa num tem milho, 

Nem feijão, e nem farinha 

Nem galinha e nem capote, 

Num tem nem água no pote 

Que na cacimba num tinha 

 

Isso é um negócio que eu criei, criei de mim né, por que as coisa que é criada de mim, num 

pode ser muita coisa por que é difiço pra eu fazer, por que a.. chega uma hora eu lembro de... 

de muita coisa, mais num tenho a... num sei pegar no lápis pra butar no papel naquela hora, 

pra quando eu me esquecer ta em cima, é desse jeito. Aí... eu... de mim também né, eu quero, 

eu vou estudar, estudar não, vou pensar né, que eu num vou estudar, pensava em fazer umas 

piada num sabe, de mim, fazer umas histora de piada né... 

 

CIRO: E o senhor tem alguma história criada pelo senhor?  

 

XEBA: tem...  

 

CIRO: se o senhor puder contar... 

 

XEBA: Histora.. 

 

CIRO: História também pode ser... 

 



 

 

XEBA: Eu tenho uma histora, eu tenho uma histora, essa eu já disse por que a gente... [trecho 

incompreensível]... eu já disse aquela histora de quando eu fui preso, que eu fui preso, que eu 

sai da cadeia... com fome, peguei um almoço, um almoço... eu sei que nesse tempo eu só vivia 

preso, mais eu, mais eu... essa histora eu vou contar o nome dela, eu vou contar uma histora 

sobre mim né... 

 

CIRO: Pode ser... 

 

XEBA: Né... uma vez... uma histora é importante né... uma vez eu fui... eu tava bebeno 

cachaça na cidade, na rua de Luís Gome aí né, me prenderam, fui preso, só que no outro dia 

quando soltaro, eu tava com fome aí eu almocei né, almocei... [voz de criança interrompendo 

e perguntado por alguém]... eu almocei [pode entrar; respondendo à pergunta da criança]... 

contei tudo em puesia num sabe essa histora.  

 

Almocei... 28 bolachão, 8 cocada e 10 pão,  

uma tigela de arroz, uma panela de feijão 

uma rapadura e um coco 

dois pacote de macarrão.  

 

Isso foi no almoço num sabe.  

 

Achei pouco o almoço, 

Fui jantar lá na cozinha 

Lá, comi muito macunzá,  

Dois frango e uma galinha 

Chupei duzentos caju 

Ainda comi um peru 

Com dez litro de farinha.  

 

Aí foi mina janta num sabe...  

 

Chegou a hora da ceia 

Estava com muita fome, 

Comi um boi e uma vaca 

Num sei nem quem é o dono, 

Um homem me perguntou 

De onde é o senhor? 

Eu disse: sou de Luis Gome 

 

O senhor é de Luis Gome? 

Pois vamo fazer uma caçada 

Eu disse a ele: eu vou 

Mais eu nunca matei nada 

Com a minha disposição 

Com um tiro matei um leão 

Duas onça e uma viada. 

 

Entrei um pouco na mata 

Com um tiro matei um tatu 

Matei... matei... trinta... juriti 



 

 

 

Dois.. dois... doze gato e um teiú 

Isso foi um dia de manhã 

Matei trinta arribançã 

Sessenta e oito nambu. 

 

Entrei mais um pouquinho 

Procurano uma budega 

Eu vi um minino sentado 

Perto de uma panela 

Me perguntou com amor 

Como se chama o senhor? 

Eu disse: me chamo de Xeba 

 

Seu Xeba eu sai de casa 

Meu pai quis me bater 

Carreguei essa panela 

E vim no mato me esconder 

E nessa tigela tem pão 

Na panela tem feijão 

Tou com fome vou comer. 

 

[silêncio..] 

 

Seu Xeba me diga um pouquinho 

Como é a sua cidade 

Eu disse: apôs eu vou dizer, 

Um pouquinho como minha cidade 

Luis Gome é uma cidade 

Que todo mundo visita 

Vá lá e fique à vontade 

Brinque, farre, divirta, 

Eu moro no sol nascente 

Terra de homem valente 

E muita mulher bonita.  

 

Seu Xeba eu to aqui no mato com medo de chegar em casa de apanhar do meu pai, de minha... 

meu quis me bater, aí eu vim pra cá. Eu disse: não home vá embora, não vou não. Aí ele se 

sentiu que no mato estava escondido, ele se sentiu que o mato tinha mais poder do que Deus 

pra esconde ele né. Por que o sentido dele era que Deus não escondia ele, quem escondia ele 

era o mato né. Aí da histora tem uma que diz assim:  

 

Pai e mãe é muito bom 

Mais bucho cheio é melhor 

Eu tano com meu bucho cheio 

Tenho pai, tenho mãe e tenho vó, 

Os puder de Deus é grande 

Mais os do mato é maior. 

 



 

 

O poder do mato era maior por que escondia ele né. Pronto, eu criei essa histora de mim 

também, né, de mim eu criei essa histora... [tosse]... o verso do... do... criei essa histora... criei 

puema né, eu fiz esse puema quando eu tava em Natal, eu já fui dizer esse não? 

 

CIRO: Não... 

 

XEBA: quando eu tava em Natal eu me lembrava muito pouco de casa. Aí eu tava lá sem 

fazer nada em casa... aí eu butei na maginação de fazer um puema né...tava próximo o mês de 

novembro né. E em mês de novembro, dia 04 de novembro, a minha mulher completa ano né. 

Aí eu tive essa lembrança e num pude ta aqui em casa, eu tava lá em Natal. Nessa época eu 

passei 40 dia em Natal, aí eu fui faze esse puema falano um pouco de casa né. Eu fiz lá, eu fiz 

esse puema, é um puema feito, nasceu de mim, o ritmo é meu né, mais eu vou ler ele né. Fiz 

esse puema assim:  

 

Numa tarde de domingo 

Quando o sol se escondeu 

Uma Maria das Graças 

Em minha frente apareceu 

 [...silêncio...] 

 

Eu olhei muito pra ela 

E ela olhou pra eu 

Eu disse: quer namorar comigo 

E ela nada respondeu. 

 

Quando ela disse que sim 

Meu coração fez tum-tum, 

Por ela me apaixonei 

E fiquei no zum-zum-zum, 

Namorei seis mês e noivei 

Vinte e dois eu me casei 

De outubro de setenta e um. 

 

Parabéns Maria das Graças, 

[alguém chega, interrompe perguntando por outra pessoa] 

Quatro de novembro aniversariou 

Recebeu muito presente 

Aqui em Natal estou 

Oito filhos que nós temo 

É o fruto do nosso amor. 

 

Denilda eu chamo de Nem 

É minha filha primeira 

Galego é o segundo 

Mocinha é a terceira 

Vanda é a quarta e Déa é a quinta 

Eu digo desta maneira 

Íris é seis e Ciço é sete 

E Ana é a filha derradeira. 

 



 

 

 

Tem também dezenove neto 

Dos filhos estão criando 

Num digo o nome de todos 

Porque num estou me lembrando 

Vitória, Clarinha e Belinha 

Francisca está estudando 

Neinha, Nandinha e Clarisse 

Rafaela e Mariano. 

 

Esse é os nome de meus neto que eu me lembrei pra dizer numa parte né. No... no puema eu 

disse esses nome né.  

 

Quero bem a Maria das Graças 

Sei que ela me quer bem 

Eu gosto muito dela 

E ela de mim também 

Eu sou príncipe, ela princesa, 

Eu sou rei, ela é rainha 

Eu sou dela e ela é minha 

Eu num dou ela a ninguém. 

 

Foi o puema que foi... criou de mim, nasceu de mim esse puema, tem o ritmo de cantar, pra 

qualquer.. esse puema... quem cantar esse puema um dia, canta em ritmo meu né, por que 

nasceu de mim. Por que o... o... o... as vez a pessoa faz uma coisa mais em ritmo de outra né. 

[tosse] Por que oi, existe isso oi. Essa... essa que tem assim oi;  

 

Há cinco anos deixei minha terra 

Mais num consigo tirar da lembrança, 

Eu tenho apenas dezessete anos 

Falano a verdade eu era criança 

 

Né... esse ritmo aqui, isso aqui e autoria de Teixeirinha e esse ritmo é de Teixeirinha esse 

ritmo... que canta...  

 

[cantando] 

 

Há cinco anos deixei minha terra 

Mais num consigo tirar da lembrança, 

Eu tenho apenas dezessete anos 

Falano a verdade eu era criança. 

 

Eu sempre discuti 

Com meu velho pai 

Por ter amado o nome de França 

Ele dizer que eu vendi um cavalo 

De estimação meu pai ganhou de herança. 

 

O fuxiqueiro eu tinha roubado 

O nosso cavalo por nome Esperança 

Levei à justiça pagou a sentença 



 

 

Fiz minha inucença apesar da balança. 

 

[falando...] 

 

Aqui é ritmo de Teixeirinha, mais a merma coisa no meu ritmo, ritmo que nasceu de mim 

esse.  

 

[cantando novamente...]  

 

Há cinco anos deixei minha terra 

Mais num consigo tirar da lembrança, 

Eu tenho apenas dezessete anos 

Falano a verdade eu era criança. 

 

Eu sempre discuti 

Com meu velho pai 

Por ter amado o nome de França 

Ele dizer que eu vendi um cavalo 

De estimação meu pai ganhou de herança. 

 

[falando...]  

 

Esse aqui é meu, mais o ritmo... o rit... a autoria dele, o ritmo meu... eu posso... eu posso... eu 

ino cantar... eu posso cantar qualquer autoria do... do... de qualquer pessoa e dizer aqui é da 

autoria de fulano né, mais o ritmo é meu, canto no meu ritmo, a pessoa ter um ritmo, num 

canta só uma cantiga não, canta muitas cantigas né. Por que oi, nesse puema... puema que eu 

disse agora né, que eu tive em Natal que eu disse, começa assim oi. Ritmo meu também oi,  

 

[cantando...] 

 

Numa tarde de domingo 

Quando o sol se escondeu 

Uma Maria das Graças 

Em minha frente apareceu 

 [...silêncio...] 

 

Eu olhei muito pra ela 

E ela olhou pra eu 

Eu disse: quer namorar comigo 

E ela nada respondeu. 

 

[falando...] 

 

Esse ritmo nasceu de mim né. Esse ritmo nasceu de mim. Aí, é muito interessante eu achei 

muito interessante a cantiga de Teixeirinha. Cantiga que assenta pra qualquer pessoa, 

qualquer coisa ele assenta. Tem uma cantiga de Teixeirinha que diz assim:  

 

Eu desta vida sei que não levo nada 

Se eu morrer num deixo nada pra ninguém 

Tudo que eu ganho gasto no mermo dia 



 

 

 

Eu num faço economia 

O que eu quero passar bem. 

 

Por que um passo 

Que me deram por herança 

Eu num me engana  

Foi do meu tataravô, 

O velho faro, furado na ponta de lança 

Foi a única herança que o coitado me deixou. 

 

Em compensação teve outros que morrero 

E muita gente se formou num capital 

Eu deste ponto da vida num me queixo, 

Se eu morrer tudo que eu deixo 

Num paga meu funeral. 

 

Se eu quiser dizer coisa dos outro e dizer que é da minha autoria, eu digo,  por que eu tenho 

coisa dos outro que eu vejo que, nenhum luisgomense saiba.  E muit.. talvez 50% da 

população num saiba ainda. Eu tenho coisa feita dos outros que mora fora que nunca chegou 

nem em Luis Gome. Eu tenho... eu tenho... carta dum marginal, ninguém sabe nem quem é 

esse cantador, ele é de Brasília, o nome dele é Lucas Evangelista, num sei de nada dele né, 

mais um cara uma vez, eu era... rapaz, o cara vei de Brasília, me deu um livrosinho assim. 

Um... tinha carta de um marginal, tinha.... carta de um marginal, sentenciado né, sentenciado 

que eu disse naquele dia, carta de um marginal... Oi quem... quem é que sabe dum negócio 

desse aqui oi...  

 

[cantando...] 

 

O João era um pobre rapaz 

Certo dia uma moça ele viu 

Gostou dela, ela gostou tombem, 

Na igreja pra sempre se uniu. 

 

Com um mês de casado, João 

Resolveu pelo mundo sair, 

Abraçou a esposa chorano, 

Disse a ela: meu bem vou partir. 

 

Vou partir, meu amor 

Pelo mundo buscar minha riqueza 

Amo tanto meu amor, 

Não suporto lhe ver na pobreza. 

 

O João muito mês viajou 

 

[falando...] 

 

Se eu cantar aqui, eu posso dizer que é meu, ninguém sabe, pode perguntar a quem quiser que 

num sabe de quem é isso daqui né.  

 



 

 

CIRO: o senhor leu num livrinho que ganhou foi? 

 

XEBA: Não, não... foi cantiga que eu aprendi mermo... O livrinho é outra coisa...  

 

CIRO: O senhor disse que ganhou o livrinho que o rapaz trouxe de Brasília... 

 

XEBA: Foi, foi...  

 

CIRO: Tinha o poema escrito num era no livro? 

 

XEBA: Tinha Carta de um marginal entendeu? Peraí, carta dum marginal, que era puema né, 

carta dum marginal é aquela que diz... 

 

[cantando de novo...]  

 

Recebi pelo correio 

Carta de um hospital 

Dizendo ser de um cliente 

Que passava muito mal. 

O qual eu já tinha lido 

O seu nome em jornal. 

 

Dizia: caro, poeta, 

Só você quem tem memória, 

Pode transformar em verso 

Minha fracassada história. 

 

Vim ao mundo pela causa 

Num conhecendo meus pais, 

Fui jogado nos cerrado 

Nuns pedaços de jornais, 

A polícia achou-me quando  

Procurava marginais. 

 

CIRO: Aí, esse ritmo que o senhor ta colocando no poema que leu... 

 

XEBA: Hein? 

 

CIRO: Esse ritmo que o senhor vem colocando?  

 

XEBA: Se é de quem? 

 

CIRO: Se é seu... 

 

XEBA: É não. 

 

CIRO: É não, não é? 

 

XEBA: esse que eu cantei da carta do marginal é do livrim, 

 



 

 

 

CIRO: É do livrinho num é? 

 

XEBA: é.  

 

CIRO:  E o ritmo é de Lucas... 

 

XEBA:  De Lucas Evan... o ritmo é de Lucas Evangelista. Num é meu né, aí de Lucas 

Evangelista esse ritmo...  

 

CIRO:  E o livro foi Lucas que escreveu também? 

 

XEBA:  escreveu.. um livrim pequeninim assim, eu num tenho mais esse livro, eu era solteiro 

ainda né... eu já com... já vou interar 40 ano de casado! Aí, carta de um marginal né, é de 

Lucas Evangelista que é o nome do cantor num é... e a outra... a outra é... [silêncio, fazendo 

pequenos gestos com a boca, no sentido de lembrar de algo...] carta de um marginal, e... e 

sentença... peraí, a outra é sentença né, a outra é... é que diz assim, o ritmo dele é esse daí, né. 

O ritmo, pra você ver, o ritmo é uma coisa interessante. Oi, o ritmo desse poema, é esse oi... 

 

[cantando...] 

 

Casei-me com uma jovem aos meu vinte ano, 

E todos meus plano no futuro eu fiz 

O destino nasceu um filhinho, 

Do amor e do carinho tornei-me feliz.  

 

Criou-se formoso, o orgulho do lar, 

E para estudar muito esforço eu fiz, 

O destino quis quando se formou-se 

Como médico embarcou-se pra outro país. 

 

Passou-se dez anos sem ver meu filhinho 

A mãe sem carinho chorava demais 

Eu me angustiava mal lhe respondia 

Com ela um dia fiquei entrigado. 

 

[falando...] 

 

O ritmo, aqui é o ritmo desse puema... né, o ritmo desse puema... né, o ritmo é esse. E esse 

ritmo que é muito cansado pra mim, né, esse ritmo é muito cansado pra mim, eu canto esse 

puema em outro ritmo... mais no outro ritmo que eu canto, num é meu também não.  Num sei 

nem que é o cantador desse ritmo, que eu vou dizer a merma coisa noutro ritmo... sei que foi o 

cantor, o cantador que fez aquele puema de João Paulo II quando vei o Brasil. O ritmo... o 

ritmo dele, vou cantar a merma coisa no ritmo daquele que João Paulo fez. Ói, ele fez esse 

aqui ói: 

 

[cantando de novo...] 

 

Casei-me com uma jovem aos meu vinte ano, 

E todos meus plano no futuro eu fiz 

O destino nasceu um filhinho, 



 

 

Do amor e do carinho tornei-me feliz.  

 

[falando...] 

 

Tudo é... em cantoria as coisa tudo é cansado pra mim sabe. Por que ói, tem tanta coisa 

importnate pro cantador de... de... cantor, de musga, de puema, de canção, importante um 

tema, fazer um tema e o caba cantar. Aí, tudo isso é importante. Aí certa as nossa entrevista, 

eu tenho que pegar.. eu falano coisa minha, diferente de coisa dos outro... 

 

CIRO: Certo... 

 

XEBA:  Faz parte né, por que você ver, as vez uma uma pessoa num grava um CD, um DVD, 

as vez aquele que tá gravano num só tem uma musga só? Dele mermo? E ele num consegue 

gravar um CD, um DVD, só com as musga dele? Faz com as coisa dos outr né? 

 

CIRO:  É... 

 

XEBA: e, portanto, [gritos de criança muito alto], agora eu... eu vou... eu vou gravar... gravar 

um DVD né, mais eu só planejei, muita gente já pelejou pra eu gravar, eu num quero... eu 

quero fazer uma coisa dum trabalho bem feito, eu vou... no meu sentido, eu vou garvar em 

mês de maio. Não, o caba disse: por que você num grava um CD? Eu disse: eu gravo o DVD 

e o CD. [tosse forte] Por que...muita coisa dos outro eu ainda levo vontage, no DVD e no CD 

que eu vou gravar. Por que já é uma vontage eu dizer assim; autoria de fulano né, mais o 

ritmo é meu... é uma vontage... aí, é desse jeito mermo... e, portanto, a histora da natureza, 

histora eu me lembro também da natureza... o cara... assim como se diz, uma histora de piada 

né, eu quero inventar uma histora de piada, histora mais de piada, histora de piada né, nem é 

uma pida curta e nem uma histora comprida. Aí diz assim: tava dois home jogano sinuca, 

como se diz isso aí... [levanta-se e chama alguém chamada Francisca], dois home jogano 

sinuca ali num bar, um cara entrou pra tomar uma cachaça né. Eu digo um cara... se é de eu 

dizer, eu entrei pra tomar cachaça, eu digo um cara entrou. Mais se eu quiser dizer; eu entrei 

pra tomar cachaça e tinha dois cara jogano né, jogano sinuca, eu quero dizer um cara entrou, 

eu digoo muitas em mim, seno outras pessoas eu digo pra mim. O cara entrou, pediu uma 

cachaça, o cara butou, aí foi, os cara joagano sinuca, aí disse: aí passou um avião. O cara 

disse; mais rapaz, o homem é muito intelgente... fazer um avião, andar voano nos are, nos are 

com peso, alto do chão, o homem é muito inteligente, o homem é muito inteligente, fazer um 

aviãi, um trem,  fazer tanta coisa, um computador, tanta coisa importante e o cara que tomou a 

cachaça sem saber de nada, o cra saiu lá do baicão, chegou perto dos dois e disse assim: o 

homem é muito inteligente, faz uma avião, mais não faz uma laranja dessa. Uma laranja, ele 

tava com uma laranja na mão, é coisa da natureza. Aí, o cara olhou pro outro e disse: certo. 

Nem faz a laranja; o homem, o homem, num tem o saber pra ele fazer a laranjae nem imitar a 

laranja, nem imitar de jeito nenhum. Faz aquele sabor, pode pintar uma do mermo jeito mais 

num imita, nem imitar num imita, só imita a cor. Mais num existe o sabor, coisa que nasce... 

nasce da natureza, Deus deu a inteligença pro caba transformar muita coisa mais a natureza... 

Só o poeta que diz uma coisa da natureza e, é por poucas coisa. Agora, pelo dom que Deus 

deu, deu a ele, ele diz muita coisa da natureza entendeu? Porque coisa da natureza. Todo 

mundo, a população né, que nem nosso Brasil hoje, nosso país já conta 191 milhões de 

habitante, quase 192 milhões já, de habitantes no nosso Brasil né, e eu lembro quando o Brasil 

num nem 15 milhõs de habitantes... era no meu tempo ainda. O povo era bem poquim. O povo 

era bem poquim, aí nada se transformava, o povo vivia só aperriado, esse aqui se forma uma 

histora. Me lembro de 56, aonde Juscelino o JP, é JP? 



 

 

 

CIRO: JK... 

 

XEBA: JK, o JK foi... foi canidato a presidente né. Foi eleito, e ele num chegou 4 milhões de 

voto pra ser eleito. Num chegou 4 milhões pra ser eleito, 3 milhões e tanto e isso daí tá escrito 

em qualquer livro, mais num chegou aos 4 milhões de eleitor, mais foi eleito. E hoje, se a 

pessoa fizer 50 milhões, o canidato fazer 50 milhões de voto, ele num é eleito, por que inxiste, 

inxiste uma base de 140 milhões de eleitor, 140 milhões de eleitor inxiste, né. Isso daí eu to 

ouvino pela televisão, aí, portanto, a população aumentou né. E a população do mundo num 

chega a 7 bilhões de habitantes, o mundo todim num chega a 7 bilhões de habitante, eu vi na 

televisão... por isso que eu gosto de assitir a televisão pra aprender um poquim, num chega, 

chega a 6 bilhões e quase 7, e muitos milhões, mais num chega a 7 bilhões né, coisa que eu já 

assiti também na televisão. Assiti o homem mais rico do mundo na televisão, assiti. No tempo 

que eu assisti, ele tinha 42 ano e hoje, ele já num é o mais rico do mundo, o mais rico... ele já 

é o segundo lugar, num é o primeiro mais rico... por que esse mais rico era dos Estado Unido, 

no tempo que eu assiti aqui, faz bem dois ano. Ele... ele toda semana... ele fábrica de 

compuatdor dele né. Ele num é o home mais rico do mundo não, é outro. ele ganhava por 

semana 400 milhões por semana, toda semana ele ganhava 400 milhões por semana né, e todo 

bem dele dava 600 bilhões, todos bem dele dava 600 bilhões e ele ganhano os 400 milhões 

por semana, pra ele interar 1 trilhão, ele ganhano os 400 milhões por semana, ele passava 4 

ano ganhano 400 milhões por semana pra chegar a 1 trilhão. Pra ver... pra ver o que é né. Por 

que por semana 400 milhões... passava 4 ano pra chegar a 1 trilhão de dinheiro. Isso... 

niguém... ninguém possui um trilhão de dinheiro. Milionaro, milionaro, existe muito 

milionaro, mais biliionaro, assiti na televisão, eu acho bom assitir televisão e eu aprender 

qualquer coisa, por que eu digo muitas coisa errada mais digo umas coisinha certa também... 

pra bilionaro, pra nosso país com 191 milhões de habitante, assiti na televisão um tempo 

desse, a bilionaro em nosso país, quem é milionaro é muito... por que toda cidade tem 

milionaro... mais toque num bilionaro pra vê se existe. Só existe gente grande mermo... né. 

Por que e, ninguém sabe tirar quem é também, ninguém sabe tirar quem é. Por bem, Rio 

Grande do Norte, você num sabe tirar bilionaro do Rio Grande do Norte. A gente pensa e as 

vez é outro e num é aquele que a gente pensa... por que, por que é muito dinheiro. Aí, as vez, 

muita gente também, porque possui um poquim, essa histora que eu to lhe contano faz parte 

da natureza viu, faz parte da natureza. Muita gente, agora aqui você pediu histora que nasceu 

de mim, essa histora tá nasceno de mim né, histora da natureza, nasce de mim, eu posso fazer 

a histora na hora mermo de fazer a histora da natureza né. A naturea, por bem, muita gente 

numa cidade pequena né, que nem Luis Gome, Zé da Penha, Paraná, Major Sale, até memro 

Uiraúna, né, todas cidade pequena. Aí muita gente as vez, comprou um carro novo, uma casa 

boa pra morar né, uma propriedade, as vez até uma fazenda, aí pensa que tá bem altoe num tá 

alto não, ele tá... ele tá baixo igual a gente, mais muita gente, tem umas coisa assim, ele quer 

ser igual a uma pessoa que num tem nada. Mais muito dele num quer nem saber daquela 

pessoa, só quer saber do que ele tem, num quer saber de ninguém que teja passano fome, 

precisão, quer saber do que ele tem. Mais num é assim, pensa que é rico, riqueza é uma 

coisa... riqueza, riqueza é uma coisa importante uma vida de riqueza. Agora tá certo ói, todos 

n´so somo... todos nós somos igual um com o outro, por que tem um mais fraco e um mais 

forte, o mais fraco e o mais forte, tem o pobre, tem o rico, mais numa cidade pequena, o craa é 

rico pouca coisa, ele tem o nome de rico com pouca coisa. Mais o cara da cidade grande, que 

a pessoa ver na cidade grande um cara com 300 carros novo assim, coloca no carro, o cara é 

dono daquilo, vai num aeroporto e vê 30 ou 40 avião grande e um dono só, aí é riqueza, por 

que um avião grande, um avião grande, pode tirar a rqueza de Luis Gome todinha que num dá 

pra comprar uma vião dos grande, a riqueza de Luis Gome num dá pra comprar um avião 

grande, avião que pegue 350 pessoa, num dá pra comprar, pode pedir por ai que num pra 



 

 

comprar... mais com pouca coisa. Agora riqueza é desse jeito, aí ainda existe aqule que é rcio, 

do jeito que eu to falano, rico, chegar outro cara rico igual a... quase igual a ele e num ter 

aquela consideração de se rico, nem do tanto de certos cara que possui um carro e uma casa 

pra morar. O cara chegar e dizer: mais fulano mais tu é rico, tu é rico e tem riqueza, tu é dono 

disso daqui tudim, e ele abrir a boca e dizer: aqui eu num sou dono de nada. Ali... ali tudo ser 

dele e ele abrir a boca e dizer que num é dono de nada. Mais num é teu tudo isso aqui? Disse: 

apenas enquanto eu for vivoeu sou o expião, o dono daqui é Jesus, eu sou o espião, quando eu 

morrer isso daqui pra mim acabou, [trecho incimpreensível; barulho forte de carro], quando 

morrer a gente é igual, não, a gente quando morrer num é igual não, no meu sentido, eu tenho 

que dizer o que eu magino, a minha maginação, ninguém é igual não, aqui ninguém é igual, 

num conheço ninguém igual não e quando morrer, por que a maioria diz que num existe a 

vida enterna, e eu digo: existe vida eterna.  A vida eterna existe, agora a vida eterna num é pra 

todo mundo não, ela num é pra todo mundo, agora, a vida... fé é vida. Aqueles que tem... que 

tem fé que existe a vida eterna, aquele pode participar da vida eterna, mais a maioria do povo, 

até nos estudo mermo, diz que num existe a vida eterna. Eu eu dizia que pra esse povo que diz 

que num existe a vida eterna num tem preparação nunhuma pra vida eterna, por que você que 

se prepara pra vida eterna é vivo, num é depois de morto não, né. Eu já conversei tanto sobre 

a vida eterna mais certa gente. Mais nunca... é de jeito nenhum. Um caba já chegou a dizer a 

mim: a rapaz num mato um bicho, uma vaca, um boi, a gente compra aquela carne, aquilo 

num acabou-se. Eu disse: eu digo, eu ainda disse assim; acabou-se não, tem o zumbi daquele 

bicho, quem é que vai ver o zumbi né. E a pessoa quando morre desde o começo do mundo a 

pessoa ver falar na vida eterna, a vida material e a vida espiritual: aí é onde eu tenho minha fé 

e aqui nós tamo viveno a vida... a vida material, nosso corpo só é uma matera que a terra vai 

comer, a terra vai comer aquela matera né. Mais o nosso espírito fica, nosso expírito fica, do 

mermo jeito que a gente tá aqui, pronto nosso espírito fica. E acredito também que ninguém 

entrou no céu,  ainda, só na julgação de Jesus, nem de juiz nenhum. O padre diz: lembrai 

daquele que morrero na esperança da ressureição, na esperança da ressureição, nós vamos 

ressucitar, que nem Deus morreu e ressucitou, nós vamos ressucitar pra vida né, outra 

encarnação né. Aí mutios diz, cada um, ói eu dizeno isso dio pra sem saber, mais se uma outra 

pessoa disser isso diz sem saber também, aí, portanto, é dividido, 50% pra mim e 50% pra 

quem tá dizeno também. Eu divido a metade pra quem tá dizeno, nem eu sei o que eu to 

dizeno, nem... agora, a gente tem que caçar aquilo que é mais parecido, mais ningu´m sabe 

também não. Aquilo que é mais parecido né. Tem hora que eu quero maginar também qu a 

gente tem, o creio em Deus pai que a gente reza. Desceu ao inferno, subiu o céu, tem hora 

queeu quero maginar na minha maginação, desceu o inferno é quando desce pra baixo da cova 

no sumitero, [trechos incompreesíveis, falas muito baixas], aí, quer dizer que aí, todas coisa 

que a gente diz é só imitação, tanto pra um quanto pra outro. 

 

CIRO: Ei seu Xeba, por hoje, a nossa conversa... 

 

XEBA: Pois é, se eu num tiver dizeno coisa, você numa cha ruim não? 

 

CIRO: Não, não, mais tudo... depois você corta essa parte que eu falei viu, por hoje 

[dirigindo-se ao cinegrafista]. Ei seu Xeba, mais eu volto aqui numa sexta feira viu. 

 

Entrevista 4 

 

Entrevista realizada no dia 07 de janeiro de 2010, na residência do poeta Xeba, no bairro Sol 

Nascente, Luís Gomes 

 



 

 

 

Após uma pequena pausa na pesquisa de campo devido as festas de fim de ano, 

voltamos as entrevistas. Neste dia chegamos aproximadamente às 8 horas da manhã e 

concluimos por volta das 10 horas. O poeta conversou comigo sobre os poemas e assuntos já 

abordados nas entrevistas e pediu para concluir dois poemas narrados nas entrevistas 

anteriores de que lembrou do restante. Por exemplo, acrescentou mais nomes ao poema “Aos 

irmãos falecidos”. Como de costume, a entrevista durou cerca de duas horas entre explicações 

antes e depois da gravação e o tempo da gravação. A preocupação com as repetições lhe 

angustiou durante a entrevista. 

 

CIRO: Pronto, seu Xeba, se o senhor quiser falando sobre esse poema... 

 

XEBA: Esse puema... esse puema foi... foi nos ano 70 né... 70 foi... 70 foi seco, aí faltava 

água em todo canto né, o povo passano necessidade, o povo ficava atrás das coisa e num 

tinha, num choveu né. Aí até água era difiço, tinha vez que a gente ia dormir num tomava nem 

banho por que num tinha água né, isso foi em 70. Foi uma seca, aí o povo tudo sem nada, aí a 

gente tudo sofreno, minino pequeno, faltano as coisa né. Aí eu fui pra roça, aí disse: eu vou 

fazer um puema dessa seca, desse, desse... foi em 70 né. Aí, eu fiz assim:  

 

Pedino permissão a Deus 

Que me deu meu improviso 

Mode eu contar uma histora 

Sem fazer um ar de riso 

A riqueza que encobre 

O sufrmento de um pobre 

É lamentar o preciso. 

 

O pobre trabalha de dia 

De noite dorme no chão 

Os filho chora com fome 

Num tem o que comer não. 

Levanta e tira o chapéu 

E pede a Jesus do céu 

Que ele tenha compaixão. 

 

Pede a Jesus do céu 

Que é a quem posso pedir 

Num vou pudeno mandar 

Num mando pudeno ir 

É grade meu sufrimento 

Eu tem que sofrer trumento 

Num tenho pra onde sair. 

 

Eu num vou para São Paulo, 

Nem Brasília, nem Paraná 

Nem Rio Grande do Sul 

Que Deus é o de lá, 



 

 

Nem que eu fique maluco 

Eu num vou o Pernambuco 

Nem Bahia, nem Ceará. 

 

Eu vou ficar mermo em Luis Gome 

Por que eu tenho um bom prano,  

Olhano grande riqueza 

E de fome me acabano 

Mais daqui num foi embora, 

Jesus Cristo de hora em hora 

A vida vai melhorano. 

 

Melhora Jesus do céu 

Essa vida sofre minha 

Lá em casa num tem milho, 

Nem feijão, e nem farinha 

Nem galinha e nem capote, 

Num tem nem água no pote 

Que na cacimba num tinha. 

 

Por que era um ano seco, aí faltou água né. Aí, eu fiz esse puema. Por que esse puema, eu 

tinha vinte ano quando eu fiz esse puema né, depois a gente vai lembrar de mais, de mais 

coisa né... 

 

CIRO: É, pode ir lembrando com calma... 

 

XEBA: [silêncio, refletindo]... Agora, sabe o que era que eu queira dizer... 

 

CIRO: O senhor pode falar... 

 

XEBA: Eu... eu falei naquele dia, hoj dá melhor da gente falar, os nosso irmão falecido... 

 

CIRO: Pode ser... 

 

XEBA: Queria dizer mais coisa dos nossos imrão falecio, né... 

 

CIRO: Pode ser. 

 

XEBA: dos nossos imrão falecido, pra eu dizer mais que naquele dia eu começei foi mei né... 

CIRO: Certo. 

 

XEBA: Nossos imrão falecido... eu digo uma coisa, eu digo mais coisa né.  

 

CIRO: Pode ser seu Xeba...  

 

XEBA; por que... [tosse]... a histora dos nossos irmãos falecido, ela é uma histora que... assim 

como não tem fim, né. Aí, eu lembrei do... desses que já morreu, desses que é mais conhecido, 

nem na memória da gente e no sentido da pessoa. Aí, eu falo naqueles mais conhecido né. Por 

que aí é uma histora que a gente pode fazer o primeiro, segundo, terceiro, é uma histora que 

num tem fim... 



 

 

 

CIRO: Pode fazer vários... 

 

XEBA: é... 

 

CIRO: Por que são muitos né? 

 

XEBA: São muitos que morrero né... aí, eu lembrei de um bocado e... fiz um bocado né. Mais 

pode dizer que é uma histora sem fim mermo né. Que começa assim: 

 

Pedino permissão a Deus 

Por ele sou prutigido 

Mode eu explicar pra vocês 

Nossos irmãos falecido 

Nasceu, viveu e morreu 

Aqueles mais conehcido. 

 

Zé de Jorgina, Zé Tumás, 

José Alves meu padim 

João Ferreira e Pedro Tico 

Expedito Subrim 

Mané Jorge, Raimundo Rosa 

Chico Pira e Joaquim. 

Galdenço Torquato Analobivo 

Geremia e Damião, 

Chico Anorato e Rosemiro 

Valdemiro e Expeditão 

João Biriguim e Geraldo 

Emorge e Sebastião. 

 

Zé Gonçalo e Zé Matia 

Zé Bezerra e Rodão 

Doca e Antonhe de Miro 

Supriano e Raimundo Anão 

Antonhe Paulino e Pretim 

Chico Onça e Silhorão 

 

Antonio Berbnabé e Calixto 

Chico Ogênio e Sivirino 

João de Zolina Nascimento 

Antonio Ferreira e Minelzino 

Antonio de Barro e Raimundo 

Chico Antita e Zé Minino. 

 

Teófilo, Ciço Procópio 

Antonio Quinco e Chico Chato 

Osvari e Luis de Souza 

Zé Aquino e Cleodato 

Chico Pascoal e Antonio Germano 

Chico Fonte e Zé Torquato. 

 



 

 

Anselmo e Joca de Marica 

Mané Mago e Zé Pereira 

Solono e Camilo Soares 

Zel e Ananias Vieira 

Assis e o finado Zuca 

E Inácio da Catingueira. 

 

Joaquim Costa e Antonio Queiroga 

Ananias Figueiredo 

Zé Gadenha Industrial 

Ademar de Barro e Tancredo 

Juscelino e Castelo Branco 

João Gripino e Vitaneiro. 

 

Zé Miúdo e Zé Mulato 

Zé Gomes e José Ladeira 

Zé Amaro e Mané Zuza 

Pedrinho e Chiquinho Nogueira 

Dr. Leoneide Mariz 

Jade Torquato e Isidro Pereira. 

 

Zé de Laura e Antonhe Ernesto 

João Luis era irmão 

Otássio Belo e Ormundo 

Mira Pinto e João Buchão 

 

Dr. Leleide Maria... 

 

Fica ruim não, a gente falano.... 

 

CIRO: Não, não tem problema não... 

 

XEBA: fica do mermo jeito gravado? 

 

CIRO:  Fica... 

 

XEBA: fica é? 

 

XEBA:  Fica gravado, mais o senhor pode lembrar com calma, depois a gente organiza bem 

direitinho... 

 

XEBA: e é né? Pois é né... eu vou dizer de novo né... 

 

CIRO: Pode, pode lembrar com calma seu Xeba. 

 

XEBA: [silêncio, refletino].... 

 

Zé de Laura e Antonhe Ernesto 

João Luis era irmão 

Otássio Belo e Ormundo 



 

 

 

Mira Pinto e João Buchão 

Pai Caboco e caboquim 

Padre Cícero e Frei Damião 

 

O capitão Azevedo 

Mansélio e Valsemar 

José de Souza Leão, 

Chico Alberto e Josefá, 

O seringueiro do norte 

O negão do paraná.  

 

Padre Santo e padre Sales 

Zé Ares e padre Miguel 

Cíço Bernardo e Severino 

Antônio Flandero e Manuel 

Resquício do finado Jaime 

Antonio Cearense e Zé Abel. 

 

Manuel Pire, Augusto Miguel 

Zé Vitor e Manezim 

Zé Borracheiro, Pai Véi 

Zé Borracheiro, Pai Véi 

Ciço e João e Pedim 

Titico e Tico Beleza 

Antonio Bernardo e Crispim.  

 

Aí existe muito... eu disse mais do que eu disse nauqele dia daquele verso né...  

 

CIRO: Foi. 

 

XEBA: Ainda tem mais, por que a gente num se lembra... mais aí a gente vai... já disse um 

monte de coisa né. Tá bom, vamo partir pra oitro né... deixe eu me lembrar aqui de outro. 

[silêncio, refletino]. O.. puema de Antonio Ernesto, eu já disse também? Antonhe Ernesto? 

 

CIRO: Disse não, ainda não... 

 

XEBA: Eu já disse ele...  

 

CIRO: Mais se o senhor já disse e repetir não tem problema nenhum. Pode... lembrar com 

calma... 

 

XEBA: Pois é...  

 

CIRO: E esse dos imão falecidos, que eu vi o senhor falando, cada um é um tipo de peleja, 

cada um que vai morendo o senhor vai... acrescentando...  

 

XEBA: É isso aí, acrescentando n´? 

 

XEBA:  Sim... esse aqui... esse... eu vou dizer um puema queeu fiz, esse foi pro meu num 

sabe? 



 

 

CIRO:  Certo... 

 

XEBA: Antonhe ernesto da Silva meu... o meu... era meu pai né. Aí ele morreu, ele... ele.. é 

bom a gente contar a histora também num é? 

 

CIRO: É bom... 

 

XEBA: Ele morreu... ele... ele... pegou uma doença nas perna, só vivia... uma dor danada, que 

nem fosse um fogo queimano as perna e ele,... sofreu um ano e seis mês, ele pdiu pra morrer, 

todo dia pedia pra morrer né, mais o caba só morre na hora mermo, aí ele... até que um dia 

ele... conheceu que ia morrer né. Aí, pelo jeito, pelo modo do... da morte dele, eu fiz um 

puema pra ele né, Antonhe Ernesto é meu pai, aí ele morreu eu fiz o puema dele... né. Ele 

pedia a Deus me tire desse sufrimento, até... até passava um machante com um bode na 

estrada e ele dizia: esse bode vai já morrer, só quem num morre é eu, mais já pensou que fosse 

eu que fosse morrer no lugar desse bode. Ele ficou desesperado assim... 

 

CIRO: O sofrimento foi grande né? 

 

XEBA: O sufrimento foi grande né, vivia gritano de dia e de noite. Um... uma ano e seis mês 

ele sofeu desse tanto... num andava, num ficava com as pernas estrirada né. Aí, eu fiz esse 

puema, [silêncio, refletindo] como foi meu Deus?! [momento de silêncio em que balbucia 

algumas palavras muito baixo, pensando, tetando lembrar do poema], Antonhe Ernesto... mais 

rapaz eu to com a memora ruim... 

 

CIRO: Pode lembrar com calma... num se preocupe não. O que o senhor conseguir lembrar...  

 

XEBA: Dizia assim: 

 

Pedi permissão a Deus 

[grande silêncio] 

 

Nessa histora eu conto 

Sem precisar de demora 

A morte de Antonhe ernesto 

Eu vou contar essa histora 

Por que a vida lamentou 

Jesus Crisot lehe chamou 

E ele foi sem ter demora. 

 

Jesus chamou a morte 

Pronto deus, o que é que há? 

Morte vá lá na terra 

Antonhe ernesto buscar 

A morte lhe respondeu 

No mermo instante desceu 

Dizendo; eu volto já.  

 

A morte chegou na terra 

Na casa de Antonhe entrou 

Já vinha com toda a ordem 



 

 

 

De Cristo nosso senhor, 

Antonhe eu vim lhe avisar 

Que eu mesmo vou te levar 

Jesus foi quem mandou. 

 

Antonhe ficou bismado 

Naquele mesmo momento 

De Jesus ter se lembrado  

De seu grande sufrimento, 

Antonhe se despediu 

No mermo instante partiu 

Ligeiro igual o pensamento. 

 

Antonhe chegou no céu 

Ficou em pé no portão, 

São Pedro disse: entre, 

E sente aí no salão, 

Se abrace com essa cruz, 

Que eu vou chamar meu Jesus 

Pra fazer sua confissão. 

 

Jesus estava destante, 

Mais logos se transformou, 

E perguntou a São Pedro 

Pra que foi que me chamou? 

Por que chegou do nordeste 

A alma de Antonhe Ernesto 

Que vei morar com o senhor. 

 

Aí que foi um puema que eu fiz num sabe... é curto... é curto porque é um puema... agora 

cumprido é os verso né. Mais esse foi o puema que eu fiz, né. Agora, eu fiz outro puema da 

minha mãe né. Fiz o puema da minha mãe, ela morreu também né. Meu pai morreu primeiro, 

minha mãe morreu por derradeiro, aí eu fiz um puema pra minha mãe também né. O puema 

da minha mãe, eu fiz assim: 

 

Num tenho carta, 

Nem notiça, nem telegrama 

Foi embora quem me ama,  

Quem tanto me adorou 

É pra minha mãe que faço essa despedida 

Da minha casa fez partida 

E nunca mais que voltou.  

 

Eu não sabia  

Do que tinha acontecido 

Minha mãe tinha morrido 

Mais ninguém me avisou 

Quando eu cheguei 

Vi ela no caixão 

Quase morro do coração 



 

 

E sofrendo a grande dor.  

 

Ali eu fiquei 

Sem saber o que fazer, 

Eu estudei pra dizer 

Essa bonita canção, 

Papai e mamãe vivia 

Antonhe Ernesto da Silva 

E Anora da Conceição.  

 

Termino o puema com tanta lágrima em meu rosto, 

Me lembrando do desgosto 

Que eu fiz quando ela tava aqui, 

Num falo nos outro 

Que pode se abusar 

Ou mamãe pode esperar 

Que eu um dia chego lá.  

 

Eu fiz esse puema pra minha também num sabe, aí eu fui fiz... fiz esse.. fiz esse puema e... e 

fiz por meu, fiz pra minha mãe, ... eu... dizer outra... poquim...  

 

Meu pai sempre me dizia 

Num faça mal a ninguém, 

Até mesmo o inimigo 

Devemos fazer o bem 

Da onde a gente num se espera 

A felicidade vem. 

 

Tem muitas pessoa que já nasce 

Em cima de um grande tesouro, 

Num sabe o que é misera, 

Só pesa em cima de ouro, 

E outros que traz a sorte 

Se acaba num grande choro. 

 

Tem muita gente que pensa 

Que o mundo está adiado 

Pra todo eu sou um 

Que faço verso rimado 

Cada cá siga o caminho 

Que por Deus foi deixado. 

 

Isso é umas coisinha curtas minha num sabe... isso aí, as vez faz qualquer coisa ai... na certa 

ai, tira tudim e faz né. Eu já disse de... de.. do... do... Pé de uma chapada? 

 

CIRO: Não, não.  

 

XEBA: eu num disse do pé duma chapada ainda não? 

CIRO: Acho que não seu Xeba...  

 



 

 

 

XEBA: Isso aqui que eu to perguntano, pra mim eu já disse aqui tudim...  

 

CIRO: Não, não. Você conversou muito, mais tem muito ainda pra dizer... esse do pé da 

chapada num foi falado não.   

 

XEBA: Pois bote ai: Lá no pé de uma chapada. [silêncio] dizer lá no pé de uma chapada num 

é?  

 

Lá no pé de uma chapada 

Num simple moradia 

Foi lá que minha mãe amada 

Me afetou a luz do dia 

Nem mermo ela sabia 

Que seu recém-nascido 

Já tinha desenvolvido 

Com o véu da puesia. 

 

Com dez ano de idade 

Disse a vida tem um quê, 

Comprei logo um ABC 

E li logo a primeira lição 

Me tornei um campeão 

Dos cabra daquela escola 

Sabia eu que pra viola 

Era a minha invocação. 

 

Papai vem o meu destino 

Conseguiu logo a cortar 

E disse: vá trabalhar 

Que és isto que nos dá nome 

Eu disse: papai num toma 

Esse dote é todo meu, 

Aquilo que Deus me deu 

Somente a terra é quem come. 

 

Um dia eu disse a mamãe: 

Desta casa eu vou embora, 

Por este mundo a fora 

Vou cumprir com minha sorte 

Se eu nasci pra ser 

Para eu andar no mundo 

A viola é meu esporte 

Tenho que entrar na lista dos violeiro do norte.  

 

Viajei pelo destino 

A subir uma grande serra 

Desci mais num olhei 

Pra terra que fui nascido e criado 

Mais como eu tava obrigado 

Satisfazer meu desejo 



 

 

Por isso, hoje ainda vivo 

Nesse mundo jogado. 

 

Com muitos ano adepois, 

Veio a morte e levou 

Papai que me acarinhou 

Oh morte, ingrata e ruim, 

Na casa que mamar mora 

É uma tristeza sem fim, 

Por papai ela inda chora 

E sente saudade de mim. 

 

[silêncio] 

 

Acabou... a cada um tirar uma coisinha ta bom né.  

 

CIRO: Ta bom, tudo bem...  

 

XEBA: Mais rapaz, eu acho que to dizeno um montão de coisa que já disse de novo...  

 

CIRO: Não, mais se for repetido, num tem problema não.  

 

XEBA:  Bem eu digo... eu vou dizer coisa minha, e coisa dos outro também. Por que todos 

tem o direito de dizer as coisa que faz e as coisa que os outros faz também né. Por que... é 

desse jeito. Eu vou dizer... um... um puema de... de... esse puema foi eu que fiz, mais eu vou 

dizer de outro né. Eu vou dizer um puema... eu já disse carta de um marginal? 

 

CIRO: Já. Mais se senhor quiser falar de novo não tem problema não. Eu já disse... carta de 

um marginal...  já disse... eu já disse aquele... aquele que diz assim:  

 

Casei-me com uma jovem 

Aos meus vinte ano 

Pra todos meus prano  

No futuro eu fiz 

O destino quis  

Quando se formou-se 

Como médico embarcou-se 

Pra outro país. 

 

CIRO: Não, falou ainda não.  

 

XEBA:  Só se você num butou, mais eu já falei... já falei, por isso, que era bom a gente fazer 

tudo direitim né. A gente vai lembrando de outras coisa... mais num tem nada não... 

 

CIRO:  Não, não tem problema se for repetido não seu Xeba. 

 

XEBA: Pois, eu vou dizer... eu contei até a histora. Oi, esse... esse puema... esse puema é de 

autoria de Lucas Evangelista, ele é de Brasília, vou dizer mais também nunca vi ele não. Foi 

um livrosim que uma pessoa vei de Brasília e me deu. Se eu puder falar...  

 



 

 

 

Casei-me com uma jovem 

Aos meus vinte ano 

E todos meus prano no futuro eu fiz 

O destino quis nasceu um filhinho 

Do amor e carinho 

Tornei-me feliz. 

 

Criou-se, formou-se, 

O orgulho do lar. 

E para estudar muito esforço eu fiz 

Quando ele cresceu 

Como médico embarcou-se 

Pra outro país. 

 

Passou-se dez ano 

Sem eu ver meu filhinho 

A mãe sem carinho 

Chorava demais 

Eu me angustiava 

Mal lhe respondia 

Com ela um dia 

Fiquei entrigado. 

 

As triste palavra 

O ebre narrano 

Estava escutano 

O remorso sentido 

Jurei e feli pela feia lousa 

Que a minha esposa 

Estava me traindo. 

 

Saí com amigo 

Pra mesa de um bar 

Pra mal afogra  

Eu bebi com gosto 

Aquele meu voto  

Eu fiz declaração 

De uma traição  

Que me banhou de desgosto. 

 

[silêncio] 

 

Saí com amigo 

Pra mesa de um bar 

Pra mal afogra  

Eu bebi com gosto 

Aquele meu voto  

Eu fiz declaração 

De uma traição  

Que me banhou de desgosto. 



 

 

Tá bom, a minha memória num tá bem boa não. [silêncio, balbuciando algo com os lábios]. 

 

As triste... não.  

 

As triste palavra 

O ebre narrano 

Estava escutano 

O remorso sentido 

Jurei e feli pela feia lousa 

Que a minha esposa 

Estava me traindo. 

 

Aí diz:  

 

Pra casa arrumei 

Já cambaleano 

Quando fui chegano  

Que cena encontrei. 

Eu nada pensei  

E de longe atirei 

E os dois eu matei  

E fiquei gargalhano. 

 

De arma na mão  

Saindo fumaça 

Eu disse: que desgraça 

Que eu pratiquei 

Pra perto eu cheguei 

Fui vendo maltrilho 

Minha esposa  

E meu filho eu assassinei. 

 

Pois era meu filho  

Que tinha chegado 

A mãe abraçava  

Com tanta emoção 

Estirou a mão  

Quando foi caindo 

Por certo pedindo  

A minha benção. 

 

As tristes palavra  

O ebre maldito 

Também com uma bala  

No peto eu matei 

Despois disparei  

Outra mais no meu peito 

Num fere o direito,  

Por sorte eu escapei. 

 



 

 

 

Dali me levaram  

Pra uma prisão 

A condenação  

Depois de jurado 

Eu fiquei trancado  

O resto da vida 

Assm foi a lida  

De um setenciado. 

 

Esse foi um puema dessecantador num sabe. Agora vamos dizer.. eu já disse... eu já disse uma 

viagem que eu fiz... assim que eu começo, fui pro Canindé, bem comprida, esse daí eu já disse 

também num já? 

 

CIRO: O senhor falou sobre uma viagem no sonho que tinha ido pra Curitiba. Eu acho que 

essa do Canindé... eu não lmebro da cidade do canindé não, eu lembro de Curtiba... é outra... 

 

XEBA: é outra... 

 

CIRO: Então, o senhor pode falar essa do canindé. Pode lembrar com calma... 

 

XEBA: É uma viagem que eu fiz, contar essa viagem aí, narra essa viagem né. Ói, essa 

histora, eu fui pro Canindé [cidade do Estado do Ceará], aí eu resolvi fazer essa histora. 

Fazeno essa histora, contano essa histora, tá bem feita não, por que é uma histora cumprida, 

né, mais foi eu que fiz essa histora... 

 

CIRO: Mais o senhor pode... mesmo sendo comprida, se o senhor quiser ir lembrando aos 

poucos... falar das coisas...  

 

XEBA: Essa histora, cumprida assim, mas uns cinco minuto né.  

 

CIRO: Depois, o senhor pode falar tudo...  

 

XEBA: Ói, eu vou começar essa histora. Eu fui... eu fui pro Canindé, cheguei lá fui pra missa, 

né, assisti a missa, aí no outro dia, nós viemo embora né, viemo embora, viemos por Fortaleza 

né, aí, chego em Fortaleza, vai pra beira da praia, achei muito bom na praia né, aí quando 

passemo uma hora e meia na praia, aí dissero: pronto, agora vamo embora. Aí foi eu disse: 

não, eu num vou não, vou ficar aqui... aí dissero, home vamo, vocêtá com pouco dinheiro, vai 

ficar aqui em Fortaleza. Eu disse: aqui a cidade é grande, eu me viro. Cidade grande aqui, eu 

me viro, eu... eu ganho dinheiro aqui. Mais home, vamo. Eu disse: não, vou não. Eu fiquei. 

Dinheiro pouco, aí, na beira da praia, tem um cara de... moto, aí eu disse: ei me leve até o 

centro da... até o centro... o cara disse; eu levo, levo por dez reais. Eu disse: dez reais, sim eu 

vou. O cara me trouxe, o cara me trouxe, aí quando parou; pronto é aqui. Aí, eu disse, eu dei 

cinco reais a ele e disse: brigado, ele ia saindo foi disse: eu meu amigo, tá errado o dinheiro. 

Eu disse: mais por que? Você me deu só cinco, é dez. eu disse: os outro cinco você paga você 

num vei mais eu? Aí, sai né. Saí, mais na frente me deu uma vonatde de... de merendar... 

cehgou, entrei num restourante, tinha uma mulher, eu disse: dona ai tem comer? A dona disse: 

tem não. Só tem ovos. Pois me dê uns quatro ovo aí. eu peguei os quatro ovo, ela me deu os 

quatro ovo, eu comeno os quatro ovo, eu disse: dona, a senhora sabe que acharo um braçode 

Ulysse Guimarães lá no mar? Foi meu senhor? Foi. Me dê mais dois ovo aí. me deu mais dois 

ovo, comi, dona diz que acharo mais outro braço dele. Sim, meu senhor foi? Foi. A senhora 



 

 

me dê mais uns dois ovo ou três. Me deu, comi os ovo. Eu comeno, eu disse: dona, acharo 

uma perna de Uilson brabo, eu digo, de Ulysses Guimarães lá no mar, acharo é tudo, não, a 

senhora tem mais um ovinho, me dê mais uns dois aí. aí eu comi os ovo, aíia saino, aí ela foi 

disse: eu meu senhore os ovo? Eu disse: num acharo não. Histora que nem seja uma histora de 

piada né. Eu conto assim num sabe. Aí, andei né, chegou hora de almoço né. Aí eu disse: vou 

almoçarsem dinheiro, aí, eu tive que almoçar com aquele dinheiro. Aí eu cheguei num hotel 

né, aí me sentei, me sentei na... na mesa, aí, o cara chegou, o cra foi disse: o senhor quer 

almoçar? Eu disse: isso é. O cara trouxe o almoço pra mim, almoçei, aí o cara disse: o senhor 

quer água? Eu disse: isso sim. Aí tomei água, aí fiquei sentado, fique sentado, o cara chegou e 

disse: ei meu amigo, o dinheiro do almoço aí... eu disse: isso sim. Aí ele disse: meu amigo, eu 

to pedino o dinheiro do almoço. Eu disse: isso sim. Aí ele disse; ói, se o senhor num me 

pagar, eu vou chamar a poliça, eu disse: isso é. Aí chegou outro home, aí disse: não, mande 

esse cara ir embora. Esse cara é um lezado né. Aí disse; vá embora meu amigo, eu disse: isso 

sim. Aí fui saí, aí eu deixei escrito:  

 

pensaõ de zé zué.  

Almoçei com isso sim 

E paguei com isso é.  

 

Aí sai, sai andano, andano, eu disse: tá danado. Aí me deu vontade de... tomar uma cahcaça... 

um... uma cachaça né, aí eu vi um letreiro assim num prédio... num... numa venda, aí o 

letreiro dizia: no dia que a pessoa procurar uma coisa aqui que num encontar ganha cem reais. 

Eu disse: to ino nessa. Aí entrei, fiquei lá dentro, pedi uma pinga, ei meu senhor bote uma 

pinga pra mim. O cara butou uma pinga, eu disse. Ele disse: quer tira-gosto, eu disse: quero. 

Que tira-gosto que o senhor quer? Pedi um tir-gosto bem difice, que eu queria ganhar os cem 

reais né. Aí eu disse me d~e uma lagatixa assada, o cara entrou lá dentro, trouxe lagatixa 

assada, tira-gosto, tá danado... eu vou... aí foi ele disse. Eu disse: rapaz bote aqui outra pinga... 

butou outra pinga, tira-gosto? Aí eu disse: quero. Que tira-gosto o senhor quer? Me dê um 

calango torrado. O cara entrou lá dentro e trouxe o calango torrado. Tirei o gosto, tá danado, 

aqui num vou ganhar esses cem reais mermo não. Aí eu disse; meu amigo, bote aqui uma 

derradeira que eu vou sair. Butou, tira-gosto? Quero. Aí eu disse: agora vou mudar o tira-

gosto, quero que o senhor me dê agora um paõ doido. Aí entrou lá dentro, só via ele 

cochichano com os outro empregado, nenhum soube o que era pão doido né. Aí quando ele 

vei lá de dentro, aí foi tirano o dinheiro já pra me dá né. Meu amigo, você ganhou os cem 

reais. Pois obrigado, peguei os cem reais, eu ia saino, ele disse: venha cá. O senhor tem que 

dizer o que é paõ doido, se não vem outro aqui e ganha també. Pão doido, o senhor tira o milo 

dele que ele fica doido, fica doido né. Aí eu ganhei os cem reais né. Aí saí andano, sai andano, 

aí quando eu cheguei tinha... tinha um ônibus, aí eu perguntei: amigo, esse ônibus vai pra 

onde? Ele disse: nós vamos pra Souza na Paraíba. Eu disse: dá pra me levar? Dá pra lhe elvar, 

o cara disse, mais é muito demorada essa viagem, por que nós vamo passar em Juazeiro, tem 

que dá uma volta por Juazeiro, pra poder ir pra Souza. Eu disse: mais eu vou. Aí eu disse, 

vou. Aí o ônibus tava de saída pra, eu já tava no ônibus, aí chegou um malandro e disse assim: 

ei, o senhor me compre esse relógio, relógio bom, me compre esse relógio, eu disse: eu num 

quero não home, meu dinheiro é pouco. Não, compra bem baratim, eu dou por cinco reais. Aí 

eu maginei que eu tinha cinco reais que num prestava mais também num sabe. Aí eu disse: 

meu senhor, pois tá comprado. Aí o ônibus quando foi saindo, o cara disse: pensa que esse 

relógio ai num presta não, num marca a hora não. Aí eu disse: os cinco reais também num 

presta, eu fui sai né. O cara ficou com os cinco reais que num prestava e eu fiquei com o 

relógio que num prestava. [tosse] aí no caminho, saber da hora, num dava a hora de jeito 

nenhum. [tosse] tiremo. Aí até que cheguemo em Juazeiro. Cheguemos em Juazeiro, tinha 



 

 

 

uma feira muito grande né. Aí um cara vendeno piqui no mei da feira assim ói, vendeno: ói o 

piqui, ói o piqui... aí eu disse: vou já pedir um piqui a esse cara. Cheguei perto do cara. Eu 

disse: ei meu amigo, me dê um piqui desse. Aí ele foi falou: meu amigo eu to é vendeno, num 

é dano não. E eu to é pedino. Aí ele num... ele disse: apois eu vou lhe dá, mais se o senhor 

disser uma loa, eu dou o piqui, se o senhor num disser eu num dou não. Aí eu fui disse: pois 

eu vou dizer a loa, eu disse: 

 

Terra boa é o Cariri 

Ela lá e eu aqui 

No sertão tem moça boa, 

Um caba macho com um fuzi 

Mais a redor duma légua 

Tem caba fi duma égua 

Que nega até um piqui. 

 

Aí foi ele me deu o piqui, eu sai e fui embora. Aí fui embora, sai andano, aí um cara foi disse: 

ei meu senhor, eu disse: o que é? Ele disse: o senhor... pronto, agora pronto [referindo-se a 

gritos de criança no interior da casa] ele disse.. foi tu que brigou com ele foi? [referindo-se a 

alguém]  

 

CIRO: Tem problema não. 

 

XEBA: Aí foi eu disse: e ai meu senhor? O cara foi disse: meu senhor, diga a hora... diga a 

hora aí pra mim. Eu disse: ah, meu relógio num marca a hora não. Aí, ele foi disse: apois um 

relógio desse nem adianta. Aí eu disse pra ele: e nem atrasa. Aí sai andano, doido pra saber da 

hora também, saber da hora, aí, eu... ia uma moça na frente assim, aí eu disse: ei mocinha, 

moça, me diga a hora aí pra mim. A moça olhou o relógio ai disse: cinco minutos pro senhor 

criar veigonha. Aí eu disse: oh, relógio adiantado moça, fui sai. Aí, ei vamo, vamo, suba, 

vamo pra Souza na Paraíba. Eu disse: vamo. Seguimo pra Souza... aí quando nós cheguemos 

em Souza, era tarde, num tinha transporte pra vim pra Luis Gome né, aí eu fiquei lá na ponte 

em Souza, esprano carro. Aí passou uma caminhoneta. Eu disse: ei meu amigo pra onde vai, 

vai pra onde? Vou pro Uiraúna. Aí eu disse: dá pro senhor me levar? Ele disse: dá, suba aí. 

subi na caminhoneta, eu ia até o Uiraúna. Aí eu chego no Uiráuna, aí tava um rapaz aqui de 

Luis Gome. Ei dá pra eu ir até Luis Gome? Dá. Atéque cheguei a Luis Gome né. Aí eu 

morava no Sítio Aparecida lá em Aparecida, eu morava em Aparecida né. Aí de Luis Gome 

pra Aparecida eu tirei de pé. Cheguei em casa, cheguei em casa, eu tinha uma budega né, abri 

a porta fiquei na budega, aí chega Nicolau com um balde de bode né. Xebinha me compre um 

quilo de bode. Eu disse: quero não Nicolau. Mais home, compre um quilo de bode. Quero 

não. Pois bote uma bicada pra mim aí. butei uma biacada pra Nicolau, ele tumou, aí ele disse: 

mais rapaz, esse bode será possivel que eu num vou vender. Aí foi eu disse: você faz assim 

Nicolau.  

 

Um campina mata cem boi 

Só pra etender os freguês,  

Uiraúna mata dois, Luis Gome desesseis,  

Em Aparcida mata um bode,  

Vende um quarto e salga três. 

 

Você vai ver Nicolau, você vai vender um quarto e só vai salgar três. Ele disse: rapaz é assim? 

Eu disse: é desse jeito. Aí anoiteceu, aí eu disse: eu agora vou pra... vou pra missa. Vim pra 



 

 

Luis Gome pra missa, sete hora da noite assistir a missa. Assiti a missa, quando terminou a 

missa, eu vi três cara desconhecido né. Aí eu fui perto desses três cara e disse: meu amigo, 

vocês são de onde? Ele disse; nós somo da entridade. Eu disse: da entridade? Sim. Eu disse: e 

viero fazer o que aqui? Não, nós viemo aqui pra rua, aí aproveitemo viemo assitir a missa, aí 

viemo se confessar... eu disse: apois tá certo. Aí o padre... o padre chegou, o padre foi pro 

confissionaroe ele foi se confessar né. Aí o padre perguntou: reza o pai nosso? Ele disse; 

padre eu num sei não. Reza uma ave maria? Ele disse: padre eu num sei não. Ai, o padre foi 

disse: quantas pessoa tem na santíssima trindade? Ele pensava que era no lugar dele né. Ele 

disse: padre, eu caho que tem mil. O padre disse: ah, você num sabe de nada mermo não. Viu. 

Aí ele foi saiu. Aí os outros dois que ficou ele perguntou: o que foi que o padre perguntou? 

Não, o padre mandou eu rezar, eu disse que num sabia, aí foi perguntou quantas pessoas tinha 

lá onde nós mora. Ele disse: tu disse que tinha quanto? Eu disse que tinha mil. Besta, num 

émil não. Nós tem umas mil e quinhentas. Aí o padre foi chamou o outro. aí o outro foi, o 

padre foi mandou ele rezar, também num sabia. Aí foi perguntou a ele: quantas pessoas tem 

na santíssima trindade? Ele disse: padre, acho que tem umas mil e quinhentas. Ele disse: ah, 

você numa sabe de nada também não. Aí o outro, o derradeiro, ele foi perguntou: ei quanto, o 

padre perguntou, o padre perguntou. Não, que eu num tou, perguntou quantas pessoa que 

tinha lá, eu disse que tinha mile quinhentas. Aí ele disse que eu num sabai também né. Aí, o 

outro mais inteligente, o outro foi disse: besta ele tá perguntano quantos vei, eu acho que ele 

tá perguntano quantos vei de lá. É mermo. O derradeiro foi. Aí quando chegou lá, o padre foi 

dissse: reze. Padre, num sei rezar não. Aí foi disse assim: você num sabe nem quem morreu 

na cruz? Ele disse: padre, isso daí eu sei, o que eu passei na cidade ali, e vi uma pessoa 

dizeno. Aí, o padre disse:  equem foi que moreeu na cruz? Foi Chico Geraldo, pai de Zé 

Gostim, eu vi dizer alí na rua agora né. Aí o padre disse: ah, você num sabe de nada também 

não. Aí ele disse: e quantas pessoas tem na santíssima trindade? Ele disse: Padre, vi três. Aí, o 

padre escutoue e disse: quais são? Eu, nego Chico e Mané Banguelo né. Aí eu to terminada a 

histora né.  

 

CIRO: Aí esses poema no meio dessa historia foi o senhor que criou num é? 

 

XEBA: Foi eu que criei... 

 

CIRO: Aquele do Cariri... o senhor podia repetir aquele do Cariri, quando o senhor chegou lá 

em Fortalza que... sobre o piqui né? 

 

XEBA:  Aquele que diz, eu pedi o piqui? 

 

CIRO: É.  

 

XEBA: Pedi o piqui, o cara disse: não to vendeno meu amig, todano não. Mais eu to pedino 

né. Aí o cara disse: pois diga uma loa, que eu lhe dou o piqui. Aí eu disse: 

 

Terra boa é o Cariri 

Ela lá e eu aqui 

No sertão tem moça boa, 

Um caba macho com um fuzi 

Mais a redor duma légua 

Tem caba fi duma égua 

Que nega até um piqui. 

 



 

 

 

XEBA: era isso nera? 

 

CIRO: Era isso mermo. Isso aí, no meio da história o senhor criou também... 

 

XEBA:  Foi...  

 

CIRO: criou esses poemas né... 

 

XEBA: Foi...  

 

CIRO: E se o senhor tiver outras histórias assim criadas como essa, o senhor pode falar 

também... gostei dessa história viu.  

 

XEBA: você sabe que é difiço, eu fiz ela todinha, num tem nada de ninguém aqui... essa 

histora foi da minha autoria, fiz essa histora de... por que ói, o brasileiro... os brasileiro... 

todos ele são inteligente... o brasileiro... ele... cria as coisa, o brasileiro cria, pode butar na 

memora que o brasileiro crias as coisa, de uma coisinha o brasileiro faz muita coisa. Ele 

transforma, o brasileiro transforma, duma coisnha o brasileiro transforma uma piada, 

transforma uma histora, transforma um... um... uma advinhação, e tudo isso é importante. O 

brasileiro tem inteligença... a inteigença... inteligença...  do brasileiro é grande. Porque ele 

transforma tudo, o brasileiro, ele é transformado... de sabedorai em tudo, o brasileiro é sabido 

né. Por que ói, o nosso país, 191 milhões de habitantes que tem no nosso país, tem sabedoria, 

mais do que país aí com 800 milhões de habitantes, um bilhão, quase uma terça dos habitante 

do mundo é a China né, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes a China tem né. E os habitantes 

que tem no... no... planeta, num tem 7 bilhões de habitantes... todos habitante do mundo num 

tem 7, num chega a 7, a 7 bilhões. Só chega a 6 bilhões e tanto, mais num chega a 7 bilhões. 

Aí, portanto, o nosso 191 milhões de habitantes tem muita sabedoria. Por que é muito sabido. 

Agora sabido e faz assim, e toda sabedoria, aqueles mais inteligente ele mexe com a natureza. 

Aquilo que ele faz, a memóra dele, a memora toca um pouco da natureza né. Por que a 

natureza, a naturea deu o estudo... o pueta. O pueta recebe lições da natureza, que nem eu já 

falei né. Recebeno lições da natureza né. Porque um pueta quando nasce, o caba que nasceu 

pueta, ele tem oito ano de estudo, ele já nasceu com oito ano de estudo, de qualquer, de 

qualquer formatura. Eles já tem aueles oito ano de nascença. Quando ele estudar mais oito 

ano, aquels oito ano que ele tem, é transformado já pra desesseis.  

 

CIRO: O saber é dobrado né... 

 

XEBA:  É dobrado... muito bem é isso mermo... rapaz, nós assim, você pode falar qualquer 

coisa também... 

 

CIRO: Certo...  

 

XEBA: Pode perguntar uma coisa assim... aí eu respondo do jeito que eu suber né. Por que ói, 

a inteligença... a inteligença é uma coisa que a gente olha assim, a gent olha pra inteligença de 

uma pessoa, é a... é a coisa mais importante que existe é a inteligença... por que a inteligença, 

o caba pegar um lápis assim né e olhar pra uma pessoa... ói, aí mexe com a natrueza, é dono 

da natureza também, é naturza... o dom da natureza num é só pro caba dizer puesia e fazer 

verso não. É um dom da natureza, o caba pegar um lápi, pegar um papel e passar uma pessoa 

aí, e ele pegar o lápi e desenhar aquela pessoa. Passou ele assim, a merma pessoa assim no 



 

 

retrato... por que ói, esse home que morreu, da semana passada, semana trasada né, foi... 

Lombardi... foi? 

 

CIRO: Foi... 

 

XEBA: Ninguém nunca viu ele, ninguém nunca viu ele, ninguém conhecia ele não... né. Ele, 

ele tinha inteligença. Ele tinha inteligença de fazer o retrato falado, ele era quem fazia o 

retrato falado... aí ele vivia escondido,por que era perigoso pra ele fazer o retrato falado né. O 

caba procurar um assaltante, um negócio e aquele retrato feito por ele. Aí era perigoso, ele 

num conhecia. Mais eu vi a histora, ele é o homem melhor do mundo, de caridade pra quem 

era pobre... fazia as coisa, gente boa né. Mais ninguém nunca viu ele.  Quando Sílvo sabto 

dizia: qualé a música Lombardi? Via a voz, mais num via ele nera. 

 

CIRO: Tinha a voz bonita né... 

 

XEBA: Bonita... aí, portanto, a natureza é uma coisa muito importante. Por que você bota... o 

estudo, faz da natureza... é mais saber, é mais memora. Ói, a pessoa... uma pessoa estuda um 

ano, o ano todim, quando chega nas prova num passa. Aí tem aquele ano na frente, passa o 

ano todim no mermo ano. Ali tá se atrasano, tá se atrasano... e um desse daí, passa um ano 

sem... passa um ano pra estudar o mermo ano, esse daí um dia que se forma, for formado, esse 

daí num é adiantado não, de qualquer maniera ele é atrasado. Porque existe a pessoa formado, 

com a formatura né, existe outro na merma formatura mais atrasado, tem um mais sabido. Por 

que? Por que é mais inteligente. É mais inteliente né. Por que a inteligença.. os home... 

ninguém é igual. O caba diz assim: analfabeto, num existe analfabeto. Existe desaprendido né. 

Desprendido é uma coisa que você sabe fazer uma coisa e eu num sei. Mais um... num 

mermo... num mermo instante, eu sei fazer uma coisa e você num sabe. É assim, aí num tem 

ninguém analfabeto, todos sabe fazer as coisa. Todos sabe, fazer as coisa todos sabe. Porque 

se você faz uma coisa, eu num sei fazer, mais eu sei fazer uma coisa eu você num sabe 

também.  

 

CIRO: Cada pessoa tem sua arte né.... 

 

XEBA: Cada pessoa temsua arte né. Sua memora. É desse jeito. Aí, o importante também, em 

qualquer diversão, que a pesoa vá, muito importante pra suciedade, tá no meio da suciedade, 

coisa importante é... a pessoa tá no socieadade, daí cada um dizer uma divinhação né, dizer 

uma divinhação de... de... de... cada um dizer uma divinhação, e aquela, a outra pessoa ter 

aquela memora de saber de dizer aquela divinhação. O caba dizer assim praquela pessoa e o 

caab disser. Como bem... eu vou dizer uma divinhação agora... a você.. eu vou dizer uma 

divinhação a você, a você [referindo-se ao cinegrafista] puxe pela memora, vou dizer uma 

divinhação bem feita, né, vou dizer uma bem feita, puxe pela memora e me diga essa 

divinhação ou dê um toque na divinhação. Diga assim, se num disser...mais diga ou menos 

imitano ela num sabe. Ói, essa divinhação, é uma divinhação bem feita.  

 

Branco por natueza, não.  

 

Branco de nascença,  

Preto por natureza 

A morte lhe traz alegria 

A vida lhe dá tristeza. 

 



 

 

 

Essa é bem feita. Diga essa divinhação pra mim aí.  

 

Branco de nascença,  

Preto por natureza 

A morte lhe traz alegria 

A vida lhe dá tristeza. 

 

Diga ou meno umaimitação dessa divinhação aí. que eu vou explicar ela pra você que é bem 

feita.  

 

CIRO: Sei não, seu Xeba... tá vindo nada na memória... 

 

XEBA: Olha, eu digo essa diivnhação jajá num sabe. Pra ver oque é memora, sem ninguém 

nunca ver essa divinhação, o cara que nuca viu essa divinhação também e diz. Toda 

divinhação tenha quem diga ela sem nunca ver. eu to canso de dizer divinhação que nunca vi. 

O caab dizer assim e eu... agora, o cara pra dizer divinhação, o caba tem que dizer divinhação 

bem feita pra dá as explicação daquela divinhação. Sabe o que é essa divinhação? É um 

urubu.  

 

CIRO: Eu pensei numa coruja ainda. 

 

XEBA: ói... 

 

CIRO: Eu ainda pensei... 

 

XEBA: ÓIi, quer dizer que imitou, num imitou não?  

 

CIRO: Imitou... ainda pensei na coruja por causa da cor pret né. 

 

XEBA: Pois é... ói, é um arubu, por que o arubu quando nasce, ele é branco, aí é preto de 

natureza, por que a natureza fica preto, vai ficano vei, fica preto. E ele fica alegre com os 

morto, que é pra ele comer os morto né. E fica triste com a vida por que o caba vivie.. o bicho 

vivo ele num come. Mais quando morre éuma alegria, por que tá lai pra ele se alimentar... 

quem é aquele que diz: 

 

Urubu num tem beleza 

Pois équem trabalha mais 

Comeno matera morta 

Que sobra dos animais 

Nunca cobrou um centavo 

Pela limpeza que faz.  

 

Ele... ele faz a limpeza, por que ele faz a limpeza né. É isso daí. O bom é a limpeza, trabaia e 

num ganha nada né. Num precisa né. Tem outro, já falei, qualquer coisa você pode butar ai 

né. Do... do camaleão né. Diz: 

 

O velho camaleão 

Criado no tabuleiro 

Na hora que a fome aperta 

Se sobe no juazeiro 



 

 

Vai comer tanta verdura 

Sem pagar nenhum cruzeiro. 

 

Ói, tudo isso aqui e viver... né. Os bicho... 

 

CIRO: Eles tem também... 

 

XEBA: Todos os bicho tem o saber. Você num vê ói, um bode. O negócio é a pessoa ensinar. 

Um bode anda em cima de um arame, um bode. Um bode anda em cima dum arame, eu já vi 

um bode andar em cima dum arame. Alto né. Um macaco... um macaco... é sabido... você faz 

pergunta um macaco, ele diz tudo certo. Você pergunta quantos Deus tem, ele dá um pulo. Ele 

num pula mais do que um pulo, tudo que perguntar ele dá um pulo. Um burro, que a gente 

tem uma histora de burro, o caba num sabe de nada é burro. Um burro tem o saber. Um burro 

tem o saber e o home tem a experiença. Um burro... um burro tem... tem o saber assim, por 

que o home tem a experiença no burro. A experiença é do home, mais num é todo home que 

tem a experiença.  De chuva, por que um burro, se ele fica... o home tem a experiença de ver o 

burro suado e tá um temporal limpim e ele dizer que vai chover hoje. A experiença... o home 

tumou a experiença do burro. O mode do home, mais num pe do home, a experiença édo 

burro. Ói, pra tudo tem a sabedoria, por que o cara fazer a coisa da natureza é a vida que você 

vai fazer. A natureza cria, mais ninguém faz. Mexe com a natureza, mais nunca as coisa da 

natureza a pessoa num faz. Por que a natureza... o home é inteligente, mais num tem a 

inteligença de fazer coisa da natureza. Transformar uma coisa da.. da natureza. Por que o 

home faz um avião, compra um computador, o home faz, tudo o home faz, mais mexeu com a 

natureza ele num sabe. O homesabe quando vai chover, mais num sabe o que é uma chuva né. 

Assim, a chuva, a coisa do momento ele num sabe. Por que ói, na Paraíba, aqui na Paraíba, o 

governo comprou um avião pra fazer chover nas nuve pra água descer né. Trouxe o avião, aí 

quando foi fazer chover a primeira vez num deu certo. É uma sabedoria grande já esse avião 

pra fazer as nuve derramar água, mais vamo ver o limite de água pra cair na terra né, num 

soube. Caia água demais né. Que nem aquele... só quem mexe... pra dizer.. fazer as coisas da 

natureza, pra dizer coisas da natureza só o pueta. [silêncio] ói, que nem da natureza, que diz: 

 

Dos dramáticos femininos da natura 

O que mais perdeu em todo espaço 

Foi ver nino pertinho do extrato, 

À dezoito quilômetro de artura. 

 

Eu não sei como a água de figura 

Numa nuve que velha sempre meja 

Misturano quentura com a frieza 

O relampo na hora que aparece 

Rasga a tela da nuve e a água desce 

O quanto é grande o poder da natureza.  

 

Mais esse avião num deu... desceu água na nuve o avião desceu, mais foi num canto desceu 

demais e no outro desceu nada. E ainda hoje esse avião tá na Paraíba, no poder já outro poder. 

O outro que comprou ele já morreu. Esse avião carrega, tá carregano passageiro esse avião. 

Só carrega passageiro, 153 passageiro esse avião carrega. Foi feito pra chover mais num deu 

certo. O home pra fazer coisa da natureza, ele tem que experimentar aquilo, num sabe se dá 

certo certo não, mais qualquer coisa, uma coisa dá certo. Num dá concreto né, por que tinha 

os dois, o cara falano que ninguém, o home era sabido que sabia fazer um avião, um... um... 



 

 

 

um computador, uma televisão, um... um.. fazia todas coisa no mundo. Telefone, que é coisa 

importante também, telefone né. A internet é coisa importante né a internet. Aí, o cara dizia: o 

home faz de tudo, mais já outro cara chegou e disse assim: o home faz um avião, faz um... faz 

um avião, transforma tanta da coisa importante, mais o home num faz uma laranja dessa, ele 

tava com uma aranja na mão. Ói, a naturea como é.  

 

CIRO: Bonita né? 

 

XEBA:  Agora, o caba num faz... agora, o caba teno o dom da natureza pra fazer aquilo 

também, mais num faz do jeito da natureza. Por que qual é a pessoa que faz, pega aqui um 

caroço de mi e bota dentro dumacova ali eauqle caroo se transformar em duas espigas grandes 

de mi em cima né. O cara plantar um... um... um caroço de... de... cajá e fazer... um caroço 

desse tamanhinho e fazer uma cajazeirona... com um troncão desse tamanho, bem alta, cheia 

de cajá. Aí é natureza, é coisa importante a natureza né. E... muitos... todos mexe com a 

natureza, mais tem toda coisa da natureza é importante. Por que... o caba mexeu com a 

natureza é pra sabedoria. O caba ver uma serra, ver uma pedra, bem feito, impinado mermo só 

de pedra, que nem nós ia pra Fortaleza, no Canindé o caba vê tanta pedona alta. Ói, a 

natureza. Num sei se você já viu, mais em Natal, em Natal tem um cajueiro, o maior cajueiro 

do mundo é em Natal, o maior cajueiro do mundo é em Natal, voc~e pode ir lá naquele campo 

lá em cima que você tá no mermo cajueiro, pode ir tanto pra ca, como pra cá, pra todo canto, é 

o maior cajueiro do mundo. É feito da natureza, aí como foi que esse cajueiro cresceu tanto? 

Acabou com um horrozão de rua, mais ninguém cortou, ninguém corta esse cajueiro. Caju, dá 

caju, um caju bem vermeinho o caju dele. Esse cajueiro, tudo é coisa da natureza, esse 

cajueiro cresceu desse tanto... ele começou a crecser, mais deixa que uma gaia dele batia aqui 

no chão e aquela gaia dele criava raiz, aí ele saia enraizado em todo canto também. Você pode 

medir tarefa pra pode rlimpar esse cajueiro, pode medir tarefa de quadra, de... é desse jeito a 

natureza. Isso se chama o dom da natureza... 

 

CIRO: Esse verso que o senhor falou... da natureza, é de autoria do senhor? 

 

XEBA: É não... é Pedro Bandeira... 

 

CIRO: Pedro Bandeira né? 

 

XEBA: É... Pedro Bandeira, por que eu... agora, pra ser melhor, nesses oito dia... eu vou 

pensar um pouquim pra ir fazeno um poquim, um poquim né. Por que fazeno um poquim... 

Por que ói, quando... tem hora, o dom da gente é desse jeito né, uma pesoa que num tem o 

saber como eu, as coisa é difiço, é mais difiço né. Mais tem uma hora também que na hora 

mermo a gente faz. Por que... 

 

CIRO: A inspiração depende do momento né? 

 

XEBA: Depende do momento... né. A gente faz, e mermo só vem as coisa pra eu fazer,pra 

nascer de mim, é quando eu to deitado, sem zuada... 

 

CIRO:  na tranquilidade né? 

 

XEBA: Se eu quiser fazer uma coisa aqui eu num faço, eu to ouvino zuada...  

 

CIRO: Eu também, quando estou estudando, eu só estudo se tiver... silêncio... 



 

 

XEBA: ói, quando eu tava estudano zuada pra mim...  

 

CIRO: è tempo perdido, fez zuada eu num consigo mais... 

  

XEBA: E eu, é... é... é... um negócio danado, mais se eu estudasse, três ano eu fazia em três 

mês. Eu fazia supletivo de segundo grau, eu passava ligeiro em três mês. Eu tenho um 

sobrinho que fez e passou em três mês lá em Mossoró. Aurivan Lacerda.  [tosse] aí, ói, o 

cara... eu ia chegano lá na rua uma vez, o cara tava falano em mim. Ele num tava falano de 

mim, ele tava falano em mim né. Aí, eufui me apresentano e disse na hora né. Eu disse: 

 

Tanto, tanto que eu trabalho 

Só pra não viver na rua 

Sentino o calor do dia 

De noite o clarão da lua 

Num faço rima perdida 

Num fale da miha vida 

Pra num se esquecer da sua. 

 

Daqui quer dizer que já forma uma histora... 

 

CIRO: certo. 

 

XEBA: Uma histora né, agora, é mei difiço deu fazer por que só faço... quando eu era mais 

novo eu fazia mais né. E dou graças a Deus pelo que eu já fiz. Fiz muita coisa minha mermo. 

Tem coisa dos outro né. Por que... agora, eu... eu tenho coisa dos outro e quando é miha 

ninguém descobre, mais eu num posso dizer que é minha, por que se ninguém aqui descobre, 

mais outras pessoa descobre.  

 

CIRO: Se uma pessoa que num conhece, mas outra... 

 

XEBA: Outra conhece e descobre. Aí é de fulano num é dele não e eu dizer que é minha e o 

caba dizer é mintira sua, aí foi o caba que fez, isso daí é de fulano, é de circrano... por isso que 

eu num digo... mais eu tenho o maior prazer de dizer uma coisa minha, de meu ritmo, da 

cantoria... 

 

CIRO: Do mesmo jeito que é do senhor, o outro de fora não pode vir e tomar também... 

 

XEBA: Pode não... de jeito nenhum... 

 

CIRO: Não é direito... 

 

XEBA: Num é direito... 

 

CIRO: Ei seu Xeba, por hoje... 

 

XEBA: Tá bom...  

 

CIRO: To esperano uma menina lá em casa sabe pra... 

 

 



 

 

 

XEBA: Tá bom demais...  

 

CIRO: Pra pegar um livro... Mais hoje foi bom, eu gostei dessa história de Juazeiro, tanto que 

o senhor viu que eu pedi pra repetir não foi? 

 

XEBA: Essa histora de Juazeiro vai dá uma coisa bonita num via? 

 

CIRO: Vai, vai dá bonita... 

 

XEBA: Essa daí nasceu toda de mim né...  

 

CIRO: essa da vida, o senhor também criou num foi? 

 

XEBA: Foi...  

 

CIRO: fala da minha vida... 

 

XEBA: Eu criei... aquilo que e criado de mim, eu dizeno aqui eu digo tudim...  

 

CIRO: Eu, nas gravações... 

 

Entrevista 5 

Entrevista realizada no dia 15 de janeiro de 2010, na residência do poeta Xeba, no bairro Sol 

Nascente, Luís Gomes. 

 

Nesta data chegamos na mesma hora, cerca das 8 horas da manhã e saímos 

aproximadamente às 10 horas. Como de costume, conversamos sobre a entrevista antes de 

iniciarmos as gravações. Porém, este foi um momento tenso para a pesquisa porque pessoas 

da comunidade procuraram o colaborador para lhe advertir sobre a minha intenção de publicar 

um livro com seus poemas para fins lucrativos e que ele não ganharia nada com este trabalho. 

O poeta respondeu que o seu lucro com o meu trabalho era a oportunidade de posteriormente 

ter os seus poemas escritos. Após mais uma vez lhe explicar as intenções do meu trabalho, 

iniciamos a entrevista.  Durante a entrevista, o colaborador afirmou que tudo o que já falou 

era suficinete para fazer um livro, o que demonstrou uma postura de desconfiança. Concluída 

a gravação, mais uma vez busquei esclarecê-lo dos propósitos de minha pesquisa. 

 

XEBA: por que eu tava assistino um DVD uma noite aí eu fiz aqueles puema. Eu vi esse 

DVD aí, eu fiz esse puema, canção, aonde eu fiz, eu vi uma, um outro pueta fazeno autoria 

dele, mais com o título do outro né. Por que o pueta ele diz da minha autoria, mais ele num 

quer dizer o ritmo de outro cantor né. Ele fazeno aquilo, aquela rima, mais seno em ritmo de 

outro, entendeu? Por que bom, a coisa mais importante que tem em cima do... do... do pueta é 

o ritmo, por que o ritmo, o ritmo nasce da pessoa né, e a gente faz a rima, mais o ritmo pra 

nascer da pessoa, é pra ter tanto ritmo de cantiga que tem, que tem puesia e tudo, é pra dizer, é 

pra num existir nenhuma imitação dessas coisas assim, a parença... 



 

 

CIRO: Pode ser parecido mais... 

 

XEBA: Parecido... 

 

CIRO: Parecido, igual não né? 

 

XEBA: Igual não... 

 

XEBA: aí, por que o cantor de musga, as vez ele tem só um ritmo só, ele grava um CD, grava 

um DVD com um ritmo que nasceu dele né. Aí ele vai gravar naquela outra, fazeno musga no 

ritmo de outro né. Por que só um ritmo só, a pessoa grava um DVD, um CD, faz tudo no 

mundo num ritmo só né. Mais muitos dele, o ritmo num é dele e ele diz da minha autoria, 

mais num é o ritmo num é dele. Por que eu assisti ontem o... o...cantador cantano uma canção, 

ele fez mais com ritmo de outro. aí eu descobri que existe muitas cantiga que o cara faz mais 

o ritmo num é dele né. Aí eu... eu fico feliz de...deu ter esse [barulho automotivo forte] de 

dizer da minha autoria e o ritmo que nasceu de mim né, por que se eu digo nasceu de mim, se 

qualquer pessoa cantar naquele ritmo, o ritmo é meu, aquele ritmo num nasceu de ninguém. 

Agora, é coisa difiça, é difiça assim por que quem dá e a natureza, mais a pessoa fazer aquele 

ritmo sem ter imitação de outro, ser parecido, mais sem ser de outro. Por que acontece assim 

oi, por que isso aqui é um ritmo, a pessoa... a pessoa diz um ritmo de outro né, diz assim:  

 

[cantando...] 

 

Ando a procura de ti meu amor 

Se eu te encontrasse não reconhecia 

Se me encontrasse da mesma forma 

Reconhecer também num podia. 

 

Eu tinha sete aninhos apena 

Eu tinha nove amar num sabia 

Quando crescesse juramos casados 

Faz vinte ano e num chegou o dia.  

 

Mais este verso vão te procurare 

A nossa histora toda boa vontade 

O juramento irá rescordar 

Diga sou eu minha rosa Maria. 

 

[falando...] 

 

Aqui é o ritmo de Teixeirinha né; aí o outro, cantar nesse ritmo, aí o cara vai diz, eu posso... 

eu nem... eu posso dizer né? Aqui da minha autoria né, mais nada de dar explicação no ritmo, 

aí se eu vou cantar da minha autoria e canto nesse ritmo, o ritmo não é meu, o ritmo é de 

Teixeirinha. Por que eu posso dizer do mesmo jeito oi, da minha autoria em ritmo de 

Teixeirinha. Aí eu... eu vou... eu vou digo, mitano desse mermo jeito, da minha autoria 

assim... 

 

CIRO: mais é bom dizer de quem é o ritmo né, por que... 

 



 

 

 

XEBA: de quem é o ritmo, eu disse, ritmo meu, n;ao, da minha autoria, mais o ritmo é de 

Teixeirinha, o ritmo num é meu. Posso fazer do mermo... fazer a imitação do mermo jeito, no 

mermo ritmo, seno da minha autoria... 

 

CIRO: O senhor vai dizer só outra letra, outro poema, mãos o ritmo, a música... 

 

XEBA: A música, o ritmo seno de Teixeirinha no mermo ritmo é outra música. Posso fazer 

assim oi: 

 

[CANTANDO...] 

 

Ando a procura de meu sete ano 

Os sete ano ainda não chegou 

Jesus do céu me deu a inocença 

Os sete ano mamãe me criou.  

 

Com sete ano eu tinha vontade 

De ir pra escola cuidar em estudar 

Mais se eu tivesse feito o quinto ano 

Na minha vida nunca trabalhar.  

 

Como eu não fiz vivo lamentano 

A minha vida vivo me queixano 

Igual a mim quem veve sofreno 

No sufrimento veve sem parar. 

 

[FALANDO...] 

 

Aqui, aqui é da minha autoria, mais o ritmo é de Teixeirinha né... 

 

CIRO: Esse poema, o senhor ainda não tinha dito. Tinha falado do poema dos sete aos 

quatorze, mais pra entrar no ritmo aí, o senhor mudou um pouco foi? 

 

XEBA: Foi...  

 

CIRO: Então, ta vendo que na conversa já vai surgindo mais um poema do senhor, 

naturalmente, mais vai surgindo... 

 

XEBA: Apois é isso, por que aqui eu to dano só as explicação das imitação que um pueta 

pode... 

 

CIRO: Pode fazer do outro né? 

 

XEBA: Pode fazer do outro... é assim... aí, eu fazeno isso né. Eu faço isso e qualquer 

cantador, cantador canta e nenhum dono daquele ritmo pode chegar e reclamar, entendeu? 

Num pode chegar e dizer assim: você arrumou essa letra dessa musga aonde, arrumou essa 

letra aonde? Né, num pode dizer isso, por que eu cantei diferente, num cantei, ta certo no 

ritmo é que faz a letra. Aí eu posso dizer, ninguém pode dizer que eu posso responder. Eu 

disse: essa letra é minha, aí o caba pode dizer, mais o ritmo é meu... eu disse, mais a letra é 

minha eu posso cantar. O ritmo posso cantar e todos saber por que oi, é... um cara... vai... vai 



 

 

fazer um... um... um show, mermo num festival de viola, o cara mexer com o ritmo dos outro, 

ele precisa de explicação, por que o cara tem o ritmo né, aquele ritmo nasceu daquele pueta 

né, aí o cara cantar naquele ritmo e dizer que é dele, aqueles que tão assistino... 

 

CIRO: Vão reconhecer né... 

 

XEBA: Eles acredita que aquele ritmo é dele né, mais não é. Mais um dia, uma pessoa 

daquelas, daquelas pessoa ele vai ouvir outra musga naquele mermo ritmo né. Aí ele diz, mais 

rapaz, eu já ouvi essa musga diferente. Quer dizer que foi, ele ouviu o cara cantano diferente, 

aí o cara vai fica em dúvida, sem saber se o ritmo é de um ou se é do outro. aí ele vai e vai 

tomar conhecimento, me diga uma coisa... 

 

CIRO: Vai procurar se informar né. Quem é o ritmo dessa música, de quem é esse ritmo né. 

Aí o cara diz, por que? Por que eu to em dúvida, por que vi duas pessoa cantar nesse ritmo né. 

Aí o outro já que tem conhecimento, aí diz, não o ritmo num é daquele cantor não, o ritmo é 

daquele outro. pronto, é assim... é assim que... que é descoberto uma coisa. Por que se eu... se 

eu disser assim né, eu chegar pra cantar, num canto por que... se minha voz é cansada já ruim, 

mais num existe voz ruim nem cansada não. Por que pode pegar um som, um microfone bom, 

do jeito que a pessoa falar sai bom né. Oi, se eu chegar e dizer assim: [tosse] eu... eu chegar e 

ta um montão de gente pra me ouvir, pra me escutar e eu disser assim, da minha autoria, ritmo 

meu, ritmo de mim que nasceu de mim, que a natureza me deu esse ritmo né, aí eu posso dizer 

de verdade que o ritmo nasceu de mim né. Aí mais ou meno assim oi; 

 

[cantando...] 

 

Com oito ano de idade 

Mamãe logo interessou 

Com a professora falou 

Que queria me matricular. 

 

Devido eu ser o mais novo 

Ela me dava de tudo 

Me butava no estudo 

Só pra eu ir estudar.  

 

[falando...] 

 

Aí se outra pessoa, qualquer pessoa cantar nesse ritmo, qualquer esse ritmo em qualquer 

cantiga, por que o ritmo o caba pode fazer muitas cantiga com um ritmo só.  

 

CIRO: E esse pro senhor ver, a letra e o ritmo so senhor né? 

 

XEBA: Meu... 

 

CIRO: Todos dois... 

 

XEBA: Todos dois... se... se qualquer pessoa cantar nesse ritmo, ele tem que dizer que o ritmo 

nasceu de mim. Num existe nenhuma imitação pra esse ritmo que foi a natureza que me deu, 

que foi a natureza que me deu esse ritmo né. Se uma pessoa cantar, o ritmo de mim... de mim. 

Mermo verso, eu vou falar só sobre esse negocio do verso sabe. 



 

 

 

CIRO: Bem, muito bem... 

 

XEBA: Do mermo caso né, outro exemplo. Você sabe que tem aquela cantiga que diz: 

 

[cantando...] 

 

Passou-se setembro,  

Oitubro e novembro 

Já tamo em dezembro  

Meu Deus que é de nós 

Assim fala o pobre 

Do seco nordeste 

Com medo da peste 

Da fome feroz.  

 

[falando...] 

 

Né, isso aqui quem canta é Luis Gonzaga.  

 

CIRO: E a letra é de Patativa... 

 

XEBA: a letra é de Patativa do Assaré né? Passou-se setembro, oitubro,, novembro e 

dezembro né.  

 

CIRO: É, “A triste partida” né? 

 

XEBA: aí eu já posso cantar na minha letra, não. Eu já posso cantar a merma... a merma coisa 

em ritmo meu... em ritmo meu, meu ritmo né. Eu já posso... eu já posso dizer assim oi: 

[silêncio] num é isso aqui que eu quero falar não.  

 

CIRO: Tem nada não, o senhor pode... 

 

XEBA: Entendeu?  

 

CIRO: Eu to entendendo... 

 

XEBA: É assim oi, que diz assim oi... eu vou... eu vou dizer... o que era que eu quer falar num 

sabe. Eu quero falar isso aqui oi.  

 

[cantando...] 

 

Lá no pé de uma chapada 

Num simple moradia 

Foi lá que mamãe amada 

Me ofertou a luz do dia.  

Nem mesmo ela sabia 

Que seu recém-nascido 

Já tinha desenvolvido 

Com o véu da puesia. 

 



 

 

[falando...] 

 

Né, aqui é um ritmo, eu to esquecido o nom do cara né. Isso aqui quando eu aprendi isso eu 

era solteiro ainda. Ta com mais de 40 ano. Aqui é um ritmo de um pueta pra cantar lá no pé 

duma chapada uma simple moradia. Mais eu já posso cantar no meu ritmo, fazer... pra você 

ver o que é importante o ritmo nascer duma pessoa. No meu ritmo eu vou dizer a merma coisa 

no meu ritmo.  

 

[cantando novamente...] 

 

Lá no pé de uma chapada 

Num simple moradia 

Foi lá que mamãe amada 

Me ofertou a luz do dia.  

Nem mesmo ela sabia 

Que seu recém-nascido 

Já tinha desenvolvido 

Com o véu da puesia. 

 

[falando...] 

 

Esse ritmo aqui nasceu de mim né, mais eu cantei agora o ritmo, o ritmo... se o cara fez essa 

canção, a letra é dele, mais ninguém sabe se o ritmo é dele também, ele pode ser de outro 

também. Agora, nos ritmo que eu tenho, qualquer cantador que cantar nesse ritmo é meu. 

Mais por que, por que esse ritmo veio pra mim no momento sem nenhum sentido de ritmo 

nenhum. Aí, de verdade, quer dizer que nasceu de mim.  

 

CIRO: mais como nasce o ritmo, é por dom seu Xeba? 

 

XEBA: è um dom.  

 

CIRO: É um dom né? 

 

XEBA: É um dom, é a natureza que dá.  

 

CIRO: Por que assim; tem músico que estuda pra poder compor um ritmo né? 

 

XEBA: é.  

 

CIRO: Já no caso do senhor, foi o dom? 

 

XEBA: O dom. o dom né. Mais o ritmo nunca existiu pra ver um ritmo também não. Ali é 

onde o caba tem que ter aquele dom pra vim aquele ritmo. Agora o estudo ajuda... uma 

banda... um conjunto ajuda. O caba chegar aquele momento... o mento daquele ritmo né, 

naquele momento daquele ritmo. Ajuda, por isso é que eu digo, é coisa muito importante. O 

caba cantar... o cantor, um cantor, as musga tudo é mudada, a musga, canta outra, canta outra, 

mais pode butar na cabeça que ela é um ritmo só, pronto. É indiferente, mais é um ritmo só. 

Por que como bem, a pessoa vai tocar um brega né, pois quando falar na musga brega, aquele 

som pode ir naquele ritmo só. Cantar, o cara cantar todas musga num ritmo só. As musga tudo 

mudada, umas musga mais feia, outras musga ,ais bonita, mais um ritmo só... 



 

 

 

CIRO: mais são tudo parecido... o senhor ver essas bandas de forró. Tem delas que só muda a 

letra e é o mesmo som, o mesmo ritmo de mil banda né.  

 

XEBA: Só usa o mesmo ritmo. Oi, portanto, a pessoa que é cantor, as vez ta com a banda ali 

na hora de tocar, aí ninguém ta sabeno nem o que ele vai cantar. Aí ele diz, vou cantar uma 

música brega. Pronto, o som já ta sabeno que ele ta sabeno... [voz de outra pessoa: cadê dona 

Graça seu Xeba?] ta ali dentro... [dona graça vê, aqui por favor] é desse jeito, [voz de outra 

pessoa atrapalha] aí outra coisa ritmo, o ritmo é coisa difice. Por que a pessoa pode imitar 

qualquer cantiga no ritmo da pessoa né. Eu tenho um ritmo... um ritmo feito por mim que 

num existe em nenhuma musga nem de onde imitar. Por isso, eu num ritmo posso juntar 

qualquer musga. Agora, a satisfação maior que eu tenho... eu tenho oi, repare que é tão 

importante, eu num tenho nem satisfação de... de fazer um puema, de fazer um verso, de fazer 

uma rima. A minha satisfação maior que eu... pelo meno, pra mim pode num ser pra outro, 

mais pra mim é um ritmo que nasceu de mim. Pra mim isso aqui é a satisfação maior que eu 

tenho no dom que Deus me deu é a satisfação maior que eu tenho é ter nascido aquele ritmo 

de mim.  

 

CIRO: Mais do que os poemas né? 

 

XEBA: mais do que os puema, de verso, tudo, pra mim aquele ritmo... pra mim, eu num sei 

pra outra pessoa. Eu sei pra mim por que eu também num to sabeno, num sei de nada também, 

mais pra mim é a coisa mais importante que eu tenho em cima de mim, nesse modo, é o ritmo 

de cantar, é o ritmo que nasceu de mim. A pessoa cantar qualquer coisa e num... num... num 

precisar dos ritmo dos outro. por que é coisa difice. Por que é muito difice. Oi, eu vou dizer 

um negoço aqui, pode filmar, que eu já falei, só pra eu dizer uma, pra ver o que é o ritmo que 

você num sabe. Pense bem que eu vou dizer um ritmo aqui dos outro e digo outro meu 

imitano sem ser o ritmo do que eu vou falar agora... aquele que diz oi: 

 

[cantando...] 

 

Visitai o coringa Pitanguy 

Na senépica na praça siliconha, 

Fui pra França dá aula na sofonha 

Fiz sofrisca nas onda do Havaí. 

Em Paris eu joguei com Prateni 

Enfrentano os seus time principais 

Viajei nos caneta siderais 

Pesquisei no abismo asteróide 

Tive um caso com a filho dum andróide 

E o que é que me falta fazer mais.  

 

[falando...] 

 

Né, esse ritmo num é meu. Mais eu tenho um ritmo quase desse jeito, mais num é esse ritmo 

né: 

 

[cantando...] 

 

Das mulheres da tribo brasileira 

Tenho sido galante de despacho, 



 

 

O berreiro soluçando nos meus braço 

Soluçano no amor a vez premeira.  

Fui parceira de Luma de Oliveira 

Fiz dez peça teatrais 

Vera Fischer me apaixonou demais 

Outro dia com a Xuxa eu fui á praia 

Enjeitei de casar com Cláudia Raia 

E o que é que me falta fazer mais. 

 

[falando...] 

 

Esse ritmo é meu né.  

 

[cantando...] 

 

Como médico cheguei onde queria 

Fiz um teste e valeu por mais de doze, 

Pois foi que operei Roberta Close 

Retirando tudo quanto merecia 

Retirei todos órgão genitais 

Butei trompa e fiz troca de canais 

Deixei ela no jeito de casar 

Com direito até de engravidar 

E o que é que me falta fazer mais.  

 

[falando...] 

 

Esse ritmo num é meu né. Mais no meu ritmo, eu já disse também, no meu ritmo, quase desse 

jeito sem ser esse ritmo e esse ritmo, a num ser esse ritmo, esse ritmo nasceu de outra pessoa, 

mais o ritmo quase desse jeito nasceu de mim também. Esse ritmo assim, aquele que diz 

assim: 

 

[cantando...] 

 

Quando eu deixar Luis Gome, 

Por São Paulo, Brasília ou Maranhão 

Uruguai, Paraguai ou Argentina, 

O Peru, a França ou o Japão 

É sinal que o mundo está no fim 

Ta partino uma nova geração. 

 

[falando...] 

 

Né quase do mermo jeito? Mas num é o ritmo, esse ritmo eu cantei agora num é esse ritmo 

que to dizeno agora. Eu posso dizer esse ritmo, mais eu pra dizer um ritmo desse, eu pra 

dizerem qualquer diversão,eu tenho que dá todas explicação e dizer na hora. Por que eu dizer 

uma coisa duma pessoa, eu digo, isso aqui é autoria de fulano né, mais vou cantar da autoria 

de fulano, ritmo de fulano. Não, eu num vou dizer... num vou dizer no meio do povo, nem que 

ninguém conheça, mais se aqui, aquele povo que ta presente num conhece, mais quem ta 

ausente, uma vez toca naquilo, mais rapaz,dizeno que isso aqui era ritmo dele, era cantiga dele 



 

 

 

e achei o dono da cantiga e do ritmo. É aí que num adianta mentir, mermo caso, que nem já 

aconteceu muitas vez, o cara ser mutado nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se for 

aquele dinheiro, gravano musga dos outro sem ser dele, num já aconteceu muito isso. 

 

CIRO: Já... 

 

XEBA: O cara que ia pagar cem  mil dólar por cada musga que gravou do outro.  

 

CIRO: Num sei se o senhor ficou sabendo. Luis Gonzaga com “Triste partida”, ele queria 

pagar a Patativa pra dizer que a letra era dele de Luis Gonzaga e Patativa num aceitou... 

 

XEBA: Num aceitou foi... 

 

CIRO: Viu falar nisso aí né? 

 

XEBA: Vi eu vi falar num é isso... Patativa disse oi, esse puema foi 12 minuto a merma 

histora, bem feito né, de Patativa.  

 

CIRO: Triste partida? 

 

XEBA: Triste partida... né, aí se o cara quer dizer leno, o caba diz leno também diz qualquer 

coisa. Aí, pro seu trabaio, você quer fazer esse trabaio, tanto faz eu dizer minha como eu dizer 

dos outro também... 

 

CIRO: Justamente... 

 

XEBA: Bom pra você... daí você vai tirano, tirano o que você o que ta lhe servindo daquilo 

que ta escrito aquilo que ta lhe servino, por que de qualquer coisa a pessoa faz um verso... de 

qualquer coisa a pessoa faz um verso... outra coisa, pra pessoa fazer só um estrofesim é bem 

facim, se for pra fazer muito é que é difiço. Oi, por que de tudo tem o começo né, eu... já 

assisti... eu já cheguei em quarto de ter gente assim, sem a gente me ver e pegar eu falano de 

mim. Que essa semana passada mermo, eu vi e escutei uma pessoa falano de mim. Eu fiquei 

escutano assim, a pessoa falou. Aí, na merma hora, eu maginei um pouco e já sai pra me 

apresentar aonde o cara tava falano de mim né. Eu pensei um pouco e fui já dizeno assim, pra 

mim apresentar, já fui dizeno, eu fui dizeno assim, quer dizer que nasceu uma rima de mim e 

eu fui dizeno assim:  

 

Tanto, tanto que eu trabalho, 

Só pra não viver na rua 

Enfrento o sol quente de dia 

De noite o clarão da lua, 

Num faço uma rima perdida, 

Num fale da minha vida 

Pra num esquecer da sua. 

 

Pronto, foi que eu me apresentei esse caba e disse isso. Aí isso daqui dá pra fazer...  

 

CIRO:  A continuação... 

 

XEBA: Isso daqui é da onde continua né; pra o final dá o mermo jeito. 



 

 

CIRO: Aí, o senhor já tinha esse poema ou compôs na hora? 

 

XEBA: Não, foi na hora que eu fiz... 

 

CIRO: Lá na resposta? 

 

XEBA: Foi n hora que eu fiz esse... esse estrofesim de puema né. Eu fiz, aí já pra fazer outro 

né, já é mais difiço, as vez pra fazer outro, pra dizer as merma coisa num vale né, tem que 

dizer outra coisa diferente... e no final terminar com a merma coisa... né, num fale da minha 

vida pra num se esquecer da sua. Que é quem dá é isso né. Aí, portanto, é desse jeito. Outra 

coisa né, por que... aquilo... aquilo que eu já fiz né, por que eu já falei aí pra você na letra... 

por que você num butou a traseira aqui pra porta e... vai aonde? [referindo-se a outro alguém] 

outra coisa... que eu já falei e já maginei né, que nem já vi na rua, que eu já vi pessoas, 

pessoas falano, dizeno com o outro, com o outro e dizeno: 

 

Você é feio, fraco, frouxo, fedorento né... 

 

Aí, com isso daí a pessoa vai... vai... fazeno... já é o começo pra fazer ma coisa né. Aí, com 

isso daí quer dizer que eu pensei né, aí disse eu fazer um puema na letra “f”. aí eu fui fiz: 

 

Fiz família feliz 

Fiz fei ficar falado 

Fiz fogo fazer fumaça 

Fiz fraco ficar fixado 

Fiz ferreiro fazer ferro 

Fiz feira ficar fiado. 

 

Né, esse daí eu já disse. Eu só... só pude fazer isso né, esse daí já ta dito. Mais esse daqui pode 

dar uma continuação pro cara fazer três estrofe desse e dá certo um puema né. Aí ele depois, 

ele nascer um ritmo pro cara cantar do cara, canta. E se num der certo pra nascer um ritmo, se 

o ritmo que o cara já tem dá para cantar aquele negócio ele canta no ritmo dele. E de num der, 

procura qualquer ritmo que é o que vai na cantiga né. Aí outra, já tem outra né,  

 

[silêncio, refletindo...] 

 

Fiz framengo fazer festa 

Fiz frango ficar furado 

Fuminense fazer fisca 

Favela ficar falada 

Fazenda ficar falida 

Farmácia ficar fechada. 

 

Esse aqui se quiser cantar dá outra rima, entendeu. Aí continua, quando faz três, três já um 

puema, quatro é um puema. Cinco, oito dez, cinco, dez abaixo né. Por que tudo isso é 

importante. Aí qualquer coisa eu vou dizeno alguma coisinha, aí eu faço né. Aí eu... pensano 

alguma coisa né, dano as explicação em outras coisa que a gente explica. Por que oi, quando 

chegar... num é da minha autoria... até o ritmo de ler é meu, num é de ninguém, seu rito de ler 

é um jeito, o meu é outro, o poema é... 

 

CIRO: Mais um poema, a minha forma de ler é uma e a do senhor é outra... 



 

 

 

XEBA: Né isso, por que tem mermo a forma da pessoa lê né. Por que se eu vou dizer assim:  

Meu santo Antonhe 

Eu sei que tu és casamenteiro 

Se tu és meu padroeiro 

Escutai minhas oração, 

A minha noiva eu ofereço 

E uma vela 

Pra me casar com ela 

Ais ta ruim a situação.  

 

Por que eu fiz 

 

Entrevista 6 

Entrevista realizada no dia 22 de janeiro de 2010, na residência do poeta Xeba, no bairro Sol 

Nascente, Luís Gomes. 

 

Nesta última entrevista, o poeta me mostrou estrofes e poemas que compôs, na última 

semana, após a entrevista do dia 15 de janeiro e pediu que eu os escrevesse. Após ditar os 

poemas conversamos sobre a entrevista e expliquei-lhe que não havia essa necessidade. Ainda 

assim queria compor alguns versos no momento da entrevista para, em suas palavras, “ter o 

que mostrar”. Mais uma vez esclareci que não precisava se preocupar. Propus que desta vez 

poderíamos apenas conversar sem gravar a entrevista e falou sobre o desejo de gravar um 

DVD para apresentar seus poemas. Iniciamos e concluímos a conversa no mesmo horário. Ao 

final da entrevista, comprometi-me a voltar a sua casa e gravar um pequeno ensaioi com seus 

poemas cantados. Concluímos a fase das entrevistas nesta data. 

 

XEBA: oi, eu quero, eu vou gravar um CD e um DVD, mais eu posso dizer que as coisas que 

eu fiz, ela é melhor, por que esse DVD é quase todo cantado né, por que eu tenho ritmo e tem 

coisa que é cantado. Agora, eu acho melhor dizer em puesia, mais tem que ser cantado né. Aí 

eu já passei, já faz mais de ano que eu quero gravar esse DVD [trecho incompreensível, 

barulho alto de carro]. Muita gente acha boa essa idéia, a minha histora né, meus verso, mais 

eu nunca fiz profissão de querer... querer ser cantor né, e, portanto, eu quero gravar esse DVD 

sem nenhuma imitação de nenhum DVD que foi gravado, de nenhum DVD. Eu quero gravar 

esse DVD por que eu moro em Luis Gome mais num, eu posso dizer que nenhum 

luisgomense sabe das coisa que eu sei, por que eu num tem nada escrito, num nada escrito pra 

ninguém, nem dei fita, nem cd a ninguém ainda né, e, portanto, eu quero amostrar pro 

luisgomense o tanto da puesia matuta, o tanto que eu fiz nem num sabe. Sabe alguma coisa, 

por que eu chego na rua e digo, o caba me pede eu digo um verso. O caba diz; ah, você é 

pueta mermo. Mais num sabe o que eu sei... num... num... num ouviu o que eu já fiz, ninguém 

ouviu né. Ninguém ouve o que eu já fiz, porque se fosse escrito em Cd em DVD, do escrito 

mermo, quer dizer que se alguém tiver interesse de ver aquilo que eu fiz, isso aqui ele lia, 

assistia um cd, um dvd. Portanto, eu quero fazer assim, eu quero gravar esse dvd assim, no dia 

que eu for gravar esse dvd, eu num quero gravar ele sozinho, no salão do menino, gravação 

né, o trabalho dele é muito bem feito, é um profissional mermo, o caba pode chegar, pode 

chegar em São Paulo, Brasília,  e fazer o trabalho dele, por que é muito bem gravado. Muito 



 

 

bem feito, eu tenho um dvd aí, é muito bem feito, é duma festa né, ele gravou de duas hora da 

tarde até oito hora da noite. Foi duzentos reais. Aí, eu quero fazer esse dvd assim, no dia que 

eu for gravar, quando for pra gravar, eu quero passar uns quinze fazeno as merma coisa já 

feita eu quero butar numa mente melhor né. E quero convidar uma horror de gente pra assistir 

esse dvd e tenho o gosto de todos aqueles que eu convidar saia no meu dvd, do modo que eu 

fiz, do modo que eu fiz, do modo que eu queria que aquele povo fizesse, passasse no meu 

dvd, pra quando a pessoa fizesse; aquele dali é de fulano, aquele dali é de meu irmão, eu to 

naquele dvd. Eu quero que aquele povo que esteja presente, assista, fique no meu dvd né. Por 

que eu faço isso num é sentido de... de... de dinheiro, dessas coisas não né. Tenho interesso de 

ser assim uma lembrança, entendeu? Ter aquele lembrança da gente, da gente assistir e dizer 

aí é fulano, fulano, fulano, cicrano né. Ele pra dizer e oferecia a todo tipo de momento. Eu 

quero que esse dvd não seja como muitos que ele gravou aí, e num tem nome né. Eu quero cd 

gravado que tenha nome né, do cara chegar assim; mais rapaz tu gravou um dvd, eu achei foi 

bom, do povo chegar e dizer assim: mais rapaz seu dvd eu assisti foi bom, é desse jeito que eu 

quero meu dvd desse jeito. Por que... por que... eu... eu num quero gravar uma coisa pra num 

ter nome né. E das coisa que eu fiz, eu quero mostrar os momento que eu fiz uma coisa boa, 

uma coisa boa pra mim, né, e fico muito sastifeito se o cara assistir meu dvd e de dá vontade 

de assistir outra vez. [levanta-se e pega algo em cima da parede] eu comprei um dvd, num to 

disfazeno de ninguém... eu comprei esse dvd, eu queria assistir, por que aqui é luisgomense, 

eu queria assistir... mais eu num gostei desse dvd, eu assisti uma vez. Eu num gostei desse 

dvd aí só assisti uma vez né.  

 

CIRO: [trecho incompreensível, fala baixa demais] 

 

XEBA: Eu nunca gostei desse dvd aí né. De Bastião Bento e... 

 

CIRO: Seu Marcos né? 

 

XEBA: Eu num queria e num vejo ninguém falar nesse dvd, o caba dizer; assisti o dvd... 

 

CIRO: Eu quero assistir de novo né? 

 

XEBA: rapaz, o dvd é tão é bom, eu fiz uma cópia dele... não, eu num quero um dvd desse, 

eu... já faz mais de ano que eu faço as coisa pra fazer melhor na hora né. Eu quero uma 

filmação boa né, eu quero filmar onde eu nasci, dizer uma puesia lá, aqui foi onde eu nasci e 

me criei né e ser filmado né, quero falar pra ir a outro sítio, fazer outra gravação noutro sítio, 

quero ir no mirante, fazer tipo uma filmação no mirante... Luis Gome, prédio de Luis Gome, 

muita gente de Luis Gome né, eu fazer uma coisa bem feita assim oi. Eu num quero me 

apresentar no dvd só de um jeito só, eu explicar tudim pro menino, eu quero empanada no 

dvd, quando eu for gravar, eu já pensei assim, por que ele grava assim de frente né, aí fica 

muita gente por trás, eu quero muita gente na frente. Eu seno filmado e muita gente... 

 

CIRO: Tivesse assim arrodiado né? 

 

XEBA: Muita gente seno filmado né. Eu quero uma mesa, com bebida nessa mesa, com um 

bucado de gente ao redor sentado, só mode eu fazer... eu contar uma histora e fazer assim 5 ou 

10 minuto de quando eu bebia cachaça, bebo, que andava no mei da rua, dizeno aquelas 

expressões tudim. Quero sair desse jeito né, e sem imitar nenhum... nenhum... nada de... dos 

outro. cantei só meu, por eu tudo erro só meu. Cantador de viola já quis cantar mais eu, e eu 



 

 

 

agradeci, eu num quero, eu quero fazer sozinho. Possa ser que outro eu possa fazer mais 

qualquer pessoa né.  

 

CIRO: Era como se ele tivesse querendo pegar a carona do senhor né? 

 

XEBA: Pois é, eu quero fazer o meu sozinho... sem imitar... sem imitar cd ou dvd de ninguém 

né.  Dá essas explicação assim que já dei, de dizer assim e dizer que o ritmo é meu, da minha 

autoria... ritmo meu... num precisar de ritmo de ninguém pra cantar um... um... 

 

CIRO: Um poema? 

 

XEBA: Um poema. Eu tenho feito né, eu tenho feito e posso gravar. É assim, eu quero gravar 

esse dvd com a empanada por que fica gente na frente, fica muita gente atrás, atrás né, atrás 

da filmação né. E nessa hora... por que eu já assisti uma gravação, está filmano aqui na frente 

né, e o que ta atrás num ta seno filmado não. E já pensei também, já maginei também, pensei, 

por que aqui a... vez em quando ele bota a filmadora assim pra trás pra filmar o que ficou 

atrás né. Eu já pensei, eu quero essa empanada que é pra quando ele filmar o que está atrás, eu 

entrar na empanada, tirar a camisa vestir outra, ou uma calça mermo, sair... já pensei isso 

também, eu quero fazer uma coisa bem feita né. Pra se muita gente... se num gostar, mais eu 

sei que tem muita gente que gosta, que gosta, muita... mais de cem pessoa já me perguntou; 

home faça o dvd, faça o dvd... faça o dvd, o povo pergunta o preço... quanto é o preço, eu 

digo, é dez reais, dez reais é o preço, eu quero um, que quero um, é muita gente, muita gente... 

que já disse isso. Mais eu nunca tive essa... fome por dinheiro... e num tenho nada, num tenho 

dinheiro, num tenho nada. Mais nunca tive esse negoço por dinheiro. E nunca tive inveja de 

nada de ninguém, e nunca cresci o olho no que é dos outro, e nunca desejei mal a ninguém. E 

portanto, eu quero fazer desse jeito. Meu coração num malda nada ruim pra ninguém, fico 

feliz, feliz quando eu vejo uma pessoa bem feliz. Uma pessoa arrumar uma coisa eu fico bem 

feliz, num sou desses que ficam com inveja, com o oião, fico feliz. E fico feliz de ver a pessoa 

bem, eu num tenho emprego, mais fico feliz de ver uma pessoa empregado. E muita gente que 

eu vejo muita gente lamentar também. Fulana sabe [trecho incompreensível] eu fico feliz ver 

uma família arrumar um emprego. Já pedi, até em certas coisas eu já me meti. Rapaz se ele é 

empregado é por que ele é sabido, por que as vez o cara é empregado, um cara tem um curso 

num passa naquele curso. Outro vai passa e ganha aquele emprego da merma pessoa né. Aí 

muita gente diz, num to dizeno, mais rapaz só quem tem sorte é fulano, fulano num sei o que, 

é chegado a fulano, tirou fulano do emprego... e butou fulano no mermo emprego e fulano 

ficou na rua... aí é onde eu dou uma explicação também, como eu fiz agora, eu dou uma 

explicação também. Rapaz, se o cara é inteligente e fez pro donde, ele passou num curso, ele é 

que tem direito de ter aquele emprego, num é o outro que num passou, é desse jeito. E, 

portanto, se eu tivesse o saber, pra toda reunião num precisava ninguém me convidar não. Eu 

tava pra ganhar uma coisa, ganhar uma coisa... uma coisa com o saber da pessoa. O estudo... o 

estudo num tem fim não. É o tempo que a pessoa quiser, por que eu to naquela formatura, eu 

fiquei morto naquela formatura, eu fiquei... num ir pra frente mais. Não, eu vou ver, estudar 

outra formatura, quando eu tiver duas, tem um curso, um negoço, outra formatura, existe 

muitas formatura. Eu participo de todas, num chega ao fim não. E quando eu tivesse umas três 

ou quatro, eu enfrentava qualquer coisa, eu enfrentava coisa assim que de inteligença mermo 

da pessoa gostar. Aí, esse negoço da pessoa, mais fulano, fulano é atrasado, fulano é atrasado 

não, fulano é... não por que fulano é um medico atrasado... não, por que todos médico num 

são igual. Se ele estudou um tanto, o outro estudou o mermo tanto, agora, se um tem mais 

inteligença, quer dizer que ficou mais sabido do que aquele outro. a inteligença é que é maior 

né. Por que eu vi mermo oi. Eu morava na lagoa de cima... Dr. Lerme encostou lá um carro, 



 

 

pegou os livro de Padrim Jaime tudim e butou no carro né. Lerme, pra você vai com esses 

livro? Ele disse: eu vou levar esses livro pra eu fazer que nem papai, papai se formou-se com 

esses livro. E eu vou me formar nesses livro e eu vou me tornar o home mais rico de Luis 

Gome. Isso é conversa home. É. Você vai ver. foi levou, encheu o carro de livro. Um 

horrozão de livro levou né. Passou três ano, passou nem três ano, Neto se formou-se 

advogado. Chegou lá um dia aí começou a dizer; olha eu sou formado, mostrano as foto, vou 

trabalhar em Natal. E Neto num tinha nada, e hoje pra ver o tanto que a sabedoria faz. 

Sabedoria é tão bom,melhor do que riqueza, que o cara não sabe o que que faz. Aí, o cara 

que...que tem sabedoria, tem tudo nas mão, tudo nas mão. Eh, rapaz a diferença é grande,tão 

butano na maginação, o cara passar um mês, o cara ganhar 10 ou 12 mil reais,ganha 5 reais 

por dia,por que todo se for fazer um trabalho em qualquer cidade, em Uiraúna, em qualquer 

cidade, fica 500 reais, naquele meio dia ganha 500 reais. Aí é coisa importante, é diferente do 

cara que num sabe de nada, pega uma enxada e vai limpar mato o dia todim, o cara... o cara 

aborreceno ele o dia todim. E ele ficar sujeito aquilo e no final do dia o cara dá 15 reais a ele 

achano ruim ainda. 15 reais achano ruim ainda, aqueles 15 reais PR dá de comer a famia 

todinha. O que é que a sabedoria num... a sabedoria é acima de tudo... o cara ter o saber é tão 

importante e bom, por que o governo... o governo é uma sabedoria tão grande [pode entrar, eu 

to seno... eu to dano uma entrevista aqui,mais pode entrar. Referindo-se a alguém que chega] 

Aí essas explicação,acho que eu dano umas explicação dessa é bom pra você também é. Por 

que o que num for bom pra você, você pode me dizer que eu mudo. Aí a sabedoria faz isso. Aí 

o governo. Eu fiquei na janela de uma escola, o governo, eu vi um horror de criança brincano. 

Aquilo o governo dá, paga,paga praqueles menino brincar, o governo paga pra brincar. Por 

que ali é pra transformar a sabedoria, por que, por que já tem aquele dizer né; uma criança é a 

segurança dum país. É na sabedoria, por que a pessoa velha, sabida, mais ele quer deixar 

aquela sabedoria pra um novo, acaba, por que se não for esse interesso vai se acabano a... a... 

quem fez isso num faz mais. Mais pode butar na memora que quem fez isso já tem outro mais 

novo que já sabe... é o tanto do governo, do dinheiro pra... dá livro, dá escola , dá tudim... 

[trecho incompreensível] daí num estudou aquilo num é. É... é pra pessoa ser sabido, ter 

sabedoria de transformar qualquer coisa. Um cantor. De primeiro, um cantor cantava uma 

música fazia sucesso o tempo todo né, mais quando um cantor lança uma música já tem outro 

cantor atrás de fazer outra melhor. E faz, é desse jeito. O cara pega um emprego bom né, a 

pessoa pega um emprego bom, outro pega um emprego no mermo emprego mais melhor, 

chega a fazer mais coisa, por que tem a letra do T, quanto mais tem,mais quer né. É isso aí,por 

que o ruim que eu acho... a sabedoria é a coisa que eu dou mais valor, por que as vez eu digo 

uma coisa e digo as coisa melhor, aí muita gente diz; não, mais a coisa melhor que tem é 

saúde... mais no modo que eu to falano a saúde fica de trás pra fora. A saúde é por cima disso 

tudo, a saúde é maior do que a riqueza, é maior do que tudo, a saúde é maior né. E, portanto, 

eu digo qualquer coisa e a saúde fica de fora né. A gente sabe que a saúde é melhor né. 

Depois... depois da saúde é o dinheiro... aí é na sabedoria que a pessoa arruma o dinheiro... 

Neto, Neto disse a mim que era... que já fez e faz questão assim de um dia pra outro e ganhar 

100, 150 mil, e faz mais pra outra pessoa, mais trabalho pra outra pessoa e é de 3 mil abaixo, 

2 mil né. Por que condições isso aqui tem. Aí eu sem saber de nada eu pergunto ainda. Como 

é [trecho incompreensível] tira um cara da cadeia [trecho incompreensível] como é Neto que a 

pessoa ainda livra uma pessoa assim? Ta veno esse tanto de dinheiro? Ele disse; oia a gente 

ganha, a gente gasta. Por que ali, a gente compra aquelas pessoa pra faltar, pra dar favor... a 

gente compra por 2mil,ou por três, quatro ou por cinco. E como é que sabe? Ele disse: tem 

vinte e uma pessoa pra tirar sete. Tirar sete de vinte e uma, se você num sabe qual é as sete, 

como é que você conta? [trecho incompreensível] eu faço assim, eu respondo todos 21. Os 

sete que tocar daqueles 21 já sabe. [trecho incompreensível] sabedoria, por que, um professor, 

um caba ter um nome, é muito bonito. Chegar e dizer assim. Oi professor tudo bem. Já é 



 

 

 

muito diferente, professor, agricultor. Ninguém quer saber. E a coisa boa que a pessoa faz é 

ter atenção a pessoa. Você ter atenção, a atenção que a pessoa tem a pessoa [trecho 

incompreensível] fulano é bom... fulano nunca me deu nada. Num tem tenção, mesmo que 

você num tem dado, tem atenção. Que nem você tem dado uma esmola na igreja de um real, a 

sua vontade é só de um real, aí um horrozão de gente e você as vez até pra se amostrar pega 

50 real e dá sem aquela vontade né. Dá 50 real , aí num valeu, 49 real foi perdido pra você, foi 

perdido 49 real, pra você foi perdido, quando tirou pra outra pessoa com aquele dinheiro, com 

aquele real. E muita gente num pode assim desfazer de ninguém, por que eu num agüento 

uma pessoa desfazer de mim nem fazer pouco. Ficar butano a pessoa pra fazer isso. Eu 

agüento alguma coisa quando eu vejo que a pessoa é igual a mim, mais a pessoa quando ta, se 

considera, mora numa casa boa, tem uma propriedade, tem um carro pra andar, tem um bom 

emprego, tem tudo isso e vem desfazer de mim, isso daí num desfaz de mim nenhum minuto, 

num desfaz uma pessoa dessa. Oi, quer conversar,se quiser conversar, converse, agora 

desfazer que eu digo é fazemento de pouco, entendeu, isso daí num faz não. Agüento um 

poquim da pessoa que é da minha iguaia, mas a pessoa querer ficar... ser grande, querer se 

engrandecer em mim... é o mermo caso da pessoa querer o nome de valente, atrás de brigar 

com uma pessoa mole que num quer brigar. Casse uma pessoa que tenha coragem, cadê que 

vão cassar uma pessoa que tenha coragem. Quer pegar o nome de valentão numa pessoa mole. 

Merma coisa da pessoa, oh, rapaz, tirar da pessoa, de uma pessoa e querer se crescer no que é 

dos outro. ninguém pode se crescer em cima dos outro, o caba tem, a vida dele tem que ser no 

dia dele. Se num tem, se o caba pode andar numa bicicleta tem que andar numa bicicleta. O 

caba diz; mais rapaz ande numa moto, num carro... eu disse: não. Ai o caba vai diz: fulano oi 

anda numa carro novo aí. eu mermo responde e é uma coisa certa, eu digo: ele anda no carro, 

o carro é dele, tem todo prazer de andar no carro novo, mais essa bicicleta pra mim é melhor 

do que aquele carro dele.  Por que isso aqui ta me servino, é minha, ta me servino isso aqui. 

Essa bicicleta pra mim, pra eu, é melhor do que aquele carro. E essa bicicleta pra ele num vale 

nada, mais pra mim vale. É o caso da pessoa dizer; dois real, cinco real num vale nada. Num 

vale pra quem num precisa, quem precisa vai atrás daqueles dois, três real. Mais quem ta 

precisano, ta precisano aquilo de um quilo... de um quilo de açúcar, de um quilo de arroz, 

cinco real ta lhe servino assim que nem seja dinheiro que num ta lhe servino. Cinco real, a 

pessoa que tem emprego muito bom, tem muito ganhe, ganha um horrozão de dinheiro por 

mês, ele destrói, se ele quiser destruir aquele dinheiro, ele destrói. Destrói todim, destrói. Se 

quiser gasta a metade, gasta menos da metade né. E... e o pobre que num tem nada, ele vai pra 

roça, ele ganha 15 reais naquele dia de sol, ele passa o dia todim, 15 real. Ele tem que comer 

dá de comer a famia todinha com aqueles 15 reais. Se ele deve 20 reais naquele dia, ele fica 

deveno cinco, ele só tem os quinze. Aí é outro tanto, fica deveno mais 15, mais vinte... 

quando dá fé ele ta sem comer, aí o tempo ta passano, ele num tem nada por que o caba que 

pega os 15 reais, qualquer pessoa pode ficar um dia, 15 reais. Vê o pobre como é... com 

aquele 15 reais faz a famia dá de comer a famia. [trecho incompreensível] E quem tem 

condições, 10, 15 reais compra todo de carne [trecho incompreensível] Aí com os 15 reais o 

caba num vai se lembrar de carne. O cara vai comprar uma latinha de margarina por um real e 

pouco, pra sobrar pra outras coisa. Aí com aquela vontade de ter a margarina, compra a lata 

de óleo. Aí num vai... ele num compra um quilo de arroz, um quilo de açúcar, aqueles quinze 

reais de hoje em dia... compra um real e cinqüenta de pão. Ele tem direito de fumar, ele 

compra um pacote de fumo, ainda vai comprar uma carteira de cigarro por quatro, cinco reais. 

[trecho incompreensível] o caba faz a conta dá... 12, 13 reais. Aí no outro dia já precisa 

trabalhar de novo. Eu trabalhei muito alugado, um monte de fi, eu criano no maior aperrei. Fiz 

a minha vida toda de aperrei, desde quando... toda.... até hoje minha vida é aperriada. Hoje 

mermo, as condições que eu tem, falta as coisa, todo tempo fica faltano as coisa. O salaro 

daqui de casa é muito pouco. Se o salaro daqui de casa fosse 2 mil real num dava ainda. Dois 



 

 

mil real num dava ainda. E aqui a gente veve com 600, 700 real por mês. Só pra... faltano as 

coisa direto, falta uma coisa, falta outra. Passa oito, dez dia sem bujão, sem bujão. Atrasa 

papel de luz, papel d’água, por que eu não tenho dinheiro... eu não sou aposentado, nunca 

ganhei nada, parei de trabalhar, nunca ganhei nada. Aqui Graça é aposentada,  mais do 

aposento dela tem que tirar, tem que descontar do empréstimo, foi feito um empréstimo com o 

dinheiro dela. Fez um empréstimo de dois mil e duzento. Pra comprar essa casinha aqui. Essa 

casa aqui foi dois ml real, foi feito um empréstimo de dois mil e duzento. [trecho muito longo 

sem compreensão, fala baixo e palavras misturadas] E portanto, toda vida eu digo, o dinheiro 

é dos outro, a gente tem que viver do jeito que a gente vive... se  a pessoa ganha 300, eu 

trabaiei alugado a semana todinha, que é oito fi que eu tenho, oito. Tudo pequeno, meus oito 

fi era de um a dez ano, meus fi era desse jeito, de um a dez ano. A mais velha é essa que ta aí 

[apontando pra o interior da casa] Hoje ela é mãe de três moça, um rapaz e esse bichinm que 

ta aí. três moça e um rapaz, a famia dela é três moça e um rapaz. Meu neto mais velho tem 

dezoito ano. Aí tem ela, aí eu criei esse povo de um ano a dez ano, em dez ano houve oito fi. 

Criei esse povo sem entrar nada em casa, trabaiano alugado, tinha que trabalhar alugado, de 

madrugada eu trabalhava na minha roça, quando era hora de vim trabalhar alugado, eu vinha 

trabalhar alugado. Aí eu ia trabalhar a semana todinha alugado. O dinheiro que eu ganhava na 

semana todinha só dava pra comer um dia, aí eu tinha eu comer só o que eu ganhava naquele 

dia. Comia pão de mi, que era o comer mais barato, até hoje é o comer mais barato... o pão de 

mi. Moeno o pão de mi, em dez dia comia um saco de mi. Por que quando amanhecia o dia já 

tinha dois, três pão feito, os meninos tudo já tinha comido. Ia pra roça com a calça toda 

marrada assim por que num tinha outra pra vestir. Isso aqui ainda é queimado do sol oi 

[mostrando parte das costas] eu nunca usei [trecho incompreensível] isso aqui num queima no 

sol [apontando as pernas de Ciro] mais você tire a camisa pra ver, com quinze dias a pessoa 

fica todo queimado. Num tinha nada em canto nenhum, em canto nenhum num tinha nada né. 

Alpercata... andava no lixo atrás de uma correia dessa daqui pra botar num solado, ó andava 

com os pés descalço depois que ficava com a barroca. Só butava essa alpercata aqui quando ia 

pra rua [mostrando as sandálias] chegava perto da rua butava nos pés, chegava em casa 

limpava mato, brocava, arrancava toco, roçava tudo com os pés descalço... até eu um dia 

pegou um... negoço de marmeleiro saiu foi aqui em cima [mostrando no pé]. Isso aqui de 

alpercata num tem confiança também sabe. Sapato! Ninguém nunca viu um sapato. Ninguém 

usava sapato pra trabaiar não. Eu me criei num aperrei e ainda hoje eu tenho aperrei. Oi, por 

que a minha vida eu num lamento pra seu ninguém, o aba pensa que eu sou... eu to lá na mão, 

o caba diz: rapaz ta tudo bem? Ta tudo bom. Tudo bem rapaz, ta tudo bom. Que ta faltano? Eu 

digo nada, faltano de tudo eu digo eu num ta faltano nada. Por que o cara num tem nada a ver 

com vida de ninguém. Eu chegar, rapaz ta tudo bem? Rapaz, ta me faltano feijão, ta me 

faltano arroz, to precisano de dinheiro pra mim comprar um remédio, to.. pra mim pagar uma 

prestação num sei de quê, o que que adianta eu dizer isso pra você, você num tem nada haver 

com isso.. você quem diga, tá tudo bem, ta tudo bem, pronto... se a pessoa quer fazer uma 

coisa pra mim ele tem que vim me oferecer, eu também num peço também não. Num peço 

nada a ninguém ta tudo bem. O cara disser, opa rapaz vamo almoçar. Eu posso ta com três dia 

de fome, eu digo, rapaz,eu num quero não. Nunca quis comer em casa de ninguém, nunca quis 

pedir nada a ninguém, sempre quis viver do meu esforço. E foi o que eu aprendi foi trabaiar 

na roça. Aprendi a trabaiar na roça, trabaiar na roça todo serviço eu sei. Sei cavar cova de 

cana, cova de mandioca, cova de banana, brocar, tirar lenha, limpar mato, sei fazer tudo isso 

da roça, mais o que eu to fazeno hoje? Nada. O que foi que eu aprendi? Nada. Num sei de 

nada. Eu nuca... eu nuca matei... matei se quer nem u passarim, 60 ano to completano, nunca 

matei nem um passarim. Nunca prendi uma ave, nunca andei com uma gaiola atrás, nunca tive 

tempo na minha vida, nunca tive tempo pra nada. Aí quando eu descobri eu tinha tempo na 

vida, eu num dava. Ei rapaz vá não, vou rapaz. Ei vamo amanhã pra tal canto, vou não, era na 



 

 

 

roça. A semana todinha na roça, um domingo ficava preocupado o tempo todim atrás dum... 

de caçar uma carga de maneiro pra plantar no outro dia, de... chegava um dia santo num tinha 

isso. Ah eu tenho que ir buscar um feixo de lenha na roça. Tem que fazer isso, fazer aquilo... 

aí fulano tá te chamano. Diga a ele que eu num tenho tempo não. Aí quando eu descobri que 

tinha tempo, foi tarde demais. Eu pensava que quando o caba dizia que to com a vida feita na 

rua sem fazer nada, [trecho incompreensível, mistura de palavras] num gosto nem de andar na 

rua, brinacano de dominó, uma sueca, um negoço ali. Brincano ali, o vei conversa muito 

também. Pois eu acho bonito, mais eu num tinha isso na cabeça... eu tava conversano mais 

você aqui, oh rapaz a conversa tá boa, mais eu vou trabalhar, vou trabalhar. Eu num sabia que 

você ia trabaiar. O caba diz, eu vou trabaiar. Esse caba vai trabaiar não, ele disse que vai 

trabaiar. Eu pensava em trabaiar, eu trabaiava só na roça. Num tinha outra coisa pra trabaiar. 

Mais to trabalhano, to trabalhano, ai chega outro no comércio talvez, e chega um bebo 

pertubano, aí o cara despachano aqui dentro, ei rapaz vem já. Rapaz, deixe eu trabaiar, eu to 

trabaiano. Num sabia que trabaiar era, pra mim que trabaiar era só na roça. Isso daí tudo é 

trabalho, trabalho de futuro. De cultura, mais de trabaiar na roça? Trabaiar na roça foi pra 

quem nunca fez na vida. O caba diz, fulano fez as coisa trabaiano na roça. Fez não, ele fez um 

começo ali. Com aquele começo fazia negoço, fazia... e todos caba que trabaiou na roça  e que 

hoje tem alguma coisa, é por que deu dinheiro a juro, ele comprou coisa barata, comprou as 

coisa, empregou esse ano. Agricultura hoje, agricultura hoje... hoje não... todo tempo foi desse 

jeito. Eu trabaiei o tempo na agricultura, eu sempre dizia, eu tinha vontade de comprar uma 

bicicleta. Trabaiava o ano todim naquele sentido, quando era no final do ano, eu num tinha 

nada, mais a esperança eu tinha. Oh rapaz, esse ano eu num comprei minha bicicleta não, 

mais o ano que entra se Deus quiser eu compro. O tempo passou e nunca deu pra comprar. É 

desse jeito. Aí criei esse povo desse jeito, comeno o que eu ganhava, lá em casa num entrava 

nada. E tinha oito menino né, de um a dez ano eu tinha esses oito. Lá em casa num entrava 

nada, só comia se eu butasse em casa. O que eu butava em casa, eu só podia butar em casa o 

que eu ganhava. Ficava faltano as coisas, menino chorava, faltava açúcar, leite num existia, 

esses menino foi criado aí... e hoje se tiver um menino morre. Esses menino aí que você ta 

veno aí foi criado se acabano nas mulanbeira, tirano maça de mandioca na mulanbeira, butano 

no sol pra secar e pisano, fazeno aquela macinha fina, pra comer. Além de comer aquela 

massa num tinha nem o leite, só tinha aquela água que nem assim, sei lá home. Se butava uma 

colher de pão, ficava uma coisa animada. E hoje se der um leite, uma mamadeira de leite a um 

menino branco num tem, só tem se for aquele negoço dentro. E aí é desse jeito. E foi criado oi 

no meu tempo tudo nu, tudo nu, vai vestir a roupa menino. Num tinha pra vestir. A minha 

mãe... a minha mãe ficava só de camisa assim. Pra lavar o vestido, esperar que enxugasse pra 

vestir, num tinha outro pra vestir. Aí tem muita gente que diz que tempo bom é o passado. 

Tempo bom é o presente. O passado num valeu nada. O passado valeu pra muito pouca gente 

o passado. Agora o tempo presente é bom pra todos. Por que... hoje se uma pessoa andar com 

a roupa rasgada... já tem alguém ali perguntano, rapaz tu quer uma roupa. Oh rapaz, se tu me 

der eu acho bom. O cara vai lá dentro traz quatro, cinco roupa, dá o caba. E nesse tempo, no 

meu tempo quando eu saia pra roça, saía, mermo com uma roupa dessa daqui pra roça era a 

maior admiração dos outro trabaiador. Dizia: mais rapaz, pia como vem, tu vem lorde pra 

roça. Num era lordeza, era por que num tinha outra vestir. Aquela roupa ali tinha que ir pra 

roça e vim pra rua. Pra qualquer canto desse jeito. Aí, oh rapaz, vou trabaiar vê se dá pra eu 

comprar um saco. Saco, açúcar era no saco, arroz. Comprava aquele saco, com aquele saco, o 

cara chegava, o que tivesse descoberto, mandava a muié fazer uma camisa de saco, uma calça 

de saco. Carrapicho desse tamanho, quando entrava ficava, pronto ali basta triscar, ficava... 

quando tirava o carrapicho, aqueles espinhosim de carrapicho... Na hora de catar algodão, o 

mermo lençol de catar algodão era pra dormir de noite. Aí o caba se lembrar. Rapaz, dá pra se 

sentir tão ruim contano, o passado e o presente de hoje, só de 70 ano, 50 ano pra cá, num é 



 

 

nem de 50 pra trás naquela época. É de 50 pra cá. Tem uns que tem oitenta ano, já conta outra 

coisa. O passado, pelo o amor de Deus, muito diferente. Agora, e a gente tinha por certeza 

também, o que tinha por certeza era o inverno. Todos os ano tinha inverno e todo mundo 

trabaiava. Todo mundo trabaiava, a população era mais pouca e o aperrei era grande. Hoje a 

população é grande e num existe aperrei. Pra todo barreiro eu a pessoa entra tem lagoa, baixa 

de arroz, quando num é baixa de arroz, é... lá mermo no seu pai ali, ali daquele lado assim, ali 

é, tinha vez ali que era uma baixona de arroz, você ainda se lembra dessa baixa de arroz de 

seu pai, se lembra. Baixa de arroz virada pra cá. Depois ele arrancou cana, depois de arrancar 

cana, plantou arroz, depois arrancou cana fez aquele cacimbão perto daquela mangueira, seu 

pai fez tudo isso daqui. Naquele terreno ali, passa a estrada assim. Ele fez tudo isso home 

naquele terreno. Pra casa lá de... ali... ali é onde a casa dele mermo, ali plantava uma roça ali, 

ali era tudo cheio de roça. Seu Mané plantava ali, seu Mané, aquele morador dele ali, fazia ali, 

ele mermo fazia um pedaço de roça ali perto da estrada mermo assim. Tudim de rumão, dava 

muito bom. Pra todo canto que a pessoa olhava só tinha legume, baixa de arroz no meio de 

mundo. São João, mês de maio fazia arroz, e quando o pobre ia almoçar ou jantar faltava o 

arroz, quando tinha o arroz faltava o feijão. Faltava a farinha... o pobre nunca teve... nunca 

teve aquele tudo pra comer. Só comia arroz branco, sem nem um caroço de feijão. Quando 

chegava feijão da roça, eu mermo, chegava feijão da roça, o arroz desaparecia e eu ia comer o 

feijão sem arroz. E a vida todinha foi desse jeito. E, portanto, o presente hoje é muito bom... 

por que todo mundo anda vestido, arroz pra todo lado, feijão, é roça, é mi pra todo lado, cada 

uma espiga de mi desse tamanho... feijão dava até na cerca. O inverno era tão bom o inverno, 

era grande , era seis mês de inverno, quando batia o outro inverno, em muitos canto tinha 

feijão ainda, feijão. Escapava a seca todinha, chovia a seca todinha. E no inverno aquele feijão 

no instante fulorava e dava feijão de novo. Feijão de novo, feijão pro outro ano né. E hoje... 

faltava arroz, faltava feijão com tanta da roça, o povo chegava na cidade atrás duma 

emergença, dum negoço né, e num tinha nada. Oh rapaz, morreno de fome, uma fome danada. 

Hoje, você anda a redor por todo canto, você num vê um pé de arroz, um pé de arroz você 

num vê... [trecho longo sem compreensão, fala muito baixa e misturada] Gostou da histora de 

hoje?  

 

CIRO: Gostei, e o senhor achou que num ia render né? 

 

XEBA: è mais eu posso contar essas histora, falar rima dos outro. 

 

CIRO: É mais por hoje ta bom... 

 
 

 

 

 

 

 


