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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolveu uma proposta de audição de entrevistas com 

trabalhadores e seus familiares atraídos para as obras de construção da barragem de 

Sobradinho/BA no final da década de 1970. Os entrevistados, como mostra a pesquisa 

realizada, é uma gente ignorada, condição um tanto diferente de ‘explorada’, ‘dizimada’, 

‘oprimida’, ‘isolada’. Não é fácil compreendê-la como classe social, nem como um povo. De 

algum modo, essa condição de ignorada marcou a ocupação da região do submédio São 

Francisco. No entanto, não é uma condição exclusiva dessa gente. As formas de dominação a 

que estivemos submetidos desde as conquistas dos territórios colonizados deixaram vazios, 

por razões estratégicas, e estes foram ocupados com outros modos de vida. Foi o lugar da 

dominação em que o dominador exerceu a sua ausência. Foi o lugar onde as forças menores 

ganharam tempo. Há uma intensa produção existencial nesse lugar do ignorado. Só mesmo 

aproximando-se de sua existência ignorada para vê-la. O áudio foi gravado cerca de vinte 

anos depois de concluídas as obras. No mesmo momento em que, nas gravações, ouve-se a 

emissão de uma comunicação, de informações e evidencia-se a situação da entrevista, 

modula-se nas vozes ignoradas o som das marcas ainda vívidas do acontecimento. O encontro 

nessa forma da matéria linguajeira será capaz de abrigar um campo onde as vozes atuem e o 

ouvinte veja-se no corpo-a-corpo com o mundo? Dito de outro modo, interpretadas pela 

edição e mediadas por esses dispositivos tecnológicos é possível que as forças performativas 

das vozes atuem como pensamento, ativem a invenção de si e do mundo? E na academia, 

onde se costuma extrair das entrevistas apenas as informações, ou seja, ouvir só aquilo que 

atende ao preestabelecido pelo pesquisador? Para responder, este trabalho propõe uma 

qualidade de atenção, em que seja possível ouvir com concentração, porém sem foco, como 

um caçador de veados, que percebe a paisagem e a paisagem que o percebe. E tece uma 

escrita acompanhando os trechos das entrevistas, ela própria se fazendo dessa atenção. A 

audição sucessiva pode oferecer o exercício da mesma atenção ao leitor-ouvinte e, quem sabe, 

não uma nova versão sobre a construção da barragem de Sobradinho, nem mesmo uma 

reconstituição histórica desse período, mas outros modos de pensar. Essa é a tese. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study developed a proposal for listening interviews with workers and 

families attracted to work in the construction site of Sobradinho/Ba dam in the late 1970’s. 

Interviewees, as research shows, are ignored people, which is quite different than being 

‘exploited’, ‘decimated’, ‘oppressed’, and ‘isolated’. It is not easy to understand them as a 

social class neither as a people. Somehow, this condition of being ignored marked the 

occupation of the region called “lower-medium São Francisco”. However, it is not a condition 

that is exclusive to these people. The forms of domination imposed on us since colonization 

have left empty spaces due to strategic reasons, and they were occupied with other means of 

life. It was the locus of domination where dominators were absent. It was the locus where 

smaller forces gained time. There is intensive existential production in this ignored locus. 

Only getting closer to this ignored existence makes it possible to see it. Audio was recorded 

about twenty years after the completion of construction. In the recordings, at the same time as 

one hears the conveyance of communication, of information, and the situation of interview 

becomes clear, ignored voices modulate the sound of the still-living marks of the fact. Will 

the meeting of this form of language matter be capable of housing a field where voices 

operate and listeners can see themselves in the struggle with the world? Said in another way, 

is it possible that, after interpreted by editing and mediated by technological devices, voice 

performance forces operate as thought, activating the invention of themselves and the world? 

What about academia, where only information is usually extracted from interviews, that is, 

one listens only that which was pre-established by the researcher? To answer that, this paper 

proposes a quality of attention in which it is possible to listen with concentration, however 

without focus, like a deer hunter, who perceives the landscape and the landscape that 

perceives him; and weaves a text following excerpts of the interviews, giving up this form of 

attention. Successive listening may provide the exercise of the same type of attention to the 

reader-listener and, who knows, not a new version of the construction of Sobradinho dam, 

neither a historical reconstitution of that period, but other ways of thinking. This is the thesis. 
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APRESENTAÇÃO  

 

A experiência que o presente trabalho de tese desenvolveu não é criação sua, 

propriamente. Inquieta-se diante de algo tão presente que se torna constrangedor tomá-lo para 

si. Até por isso, o esforço de introduzir o leitor no seu tema exige uma escolha entre tudo o 

que já se pensou ou viveu até hoje.  

O que se produz ao ouvir alguém falar? Algumas vezes acontece de se ouvir 

aquela voz, que, ao se projetar, toca, aguça uma realidade. Todavia, é também algo que escapa 

e desaparece, quando se quer levar adiante tais impressões. Principalmente se alguém é 

ouvido numa entrevista, por exemplo, para desenvolver uma pesquisa acadêmica.  

De certo modo, a imagem única do que seja pensar, o exercício do que é 

habitualmente, entre nós acadêmicos, considerado como pensamento, impede que a 

experiência que se faz ao ouvir atue como invenção, ficando assim relegada aos afetos 

pessoais nela envolvidos. A força que pode ter a palavra falada, uma voz, é conhecida. Porém, 

nem sempre se permite dar ouvidos às forças dessas vozes.  

É possível que a própria fala do entrevistado (não apenas as informações que dela 

se possa extrair) atue na condução de uma pesquisa? É possível sustentar aquilo que se produz 

na performance
1
 da entrevista, quando as vozes são transcritas no silêncio das palavras 

escritas? De que modo esse registro pode ainda tornar essas vozes sensíveis e produzir um 

outro pensamento? 

Mais do que indagar se a escrita silencia as vozes, o problema que aqui se coloca é 

o da interpretação em ato, o recorte da entrevista, sua edição, sua transcrição, suas traduções, 

sua apresentação; enfim, o que aqui interessa pensar é a questão da resistência performativa
2
 à 

sua inserção no trabalho acadêmico, a sustentação de sua potência de fazer pensar nesse meio. 

Quanto à escrita como registro, é o corpo da leitura quem vai dizer o seu poder de afetar. Na 

                                                 

1
 [A performance] não pode ser reduzida ao estatuto de objeto semiótico; sempre alguma coisa dela transborda, 

recusa-se a funcionar como signo... e todavia exige interpretação: elementos marginais, que se relacionam à 

linguagem e raramente codificados (o gesto, a entonação), ou situacionais, que se referem à enunciação (tempo, 

lugar, cenário). Salvo em caso de ritualização forte, nada disso pode ser considerado como signo propriamente 

dito – no entanto, tudo aí faz sentido (ZUMTHOR: 2007, p.67). 
2
 ‘Performativo’, adjetivo aqui mais interessante do que ‘performático’, valendo-me da expressão usada por Dani 

Mattos, parceira no curso do doutorado, no texto apresentado em 2011, Performance como texto, escrito como 

pele, um dispositivo poético performativo em que o leitor está sujeito a ser inoculado poeticamente pelo texto 

que está, ele próprio, contaminado. Com ‘performativo’ se questiona aqui, se as vozes que adentram os trabalhos 

acadêmicos continuam, ao mesmo tempo, inoculadas e inoculando suas forças poéticas. Para Zumthor (2007), 

...em poesia, ‘dizer é agir’ (p.56). 
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perspectiva de Zumthor (2007), o que na performance oral pura é realidade experimentada, 

é, na leitura, da ordem do desejo (p. 35). 

Eis as inquietações que levaram este trabalho de tese a pensar a entrevista e a 

envolver-se nessa experiência. Não se trata, pois, de defender teoricamente a introdução da 

voz ou da performance de entrevistas para fins acadêmicos. Este trabalho foi convocado e 

desenvolvido pelas vozes dos entrevistados, com e para elas.  

Ouviu o que disseram algumas pessoas, trabalhadores ou membros de suas 

famílias, sobre o período da construção da barragem de Sobradinho, no norte da Bahia, Brasil, 

sobre essa experiência, mais de vinte anos depois. O que os atraiu para lá? O que de mais 

importante ali aconteceu? Com essas duas perguntas, foram feitas as entrevistas que se 

desdobraram em muitos assuntos, passando pela vida social, cultural, econômica, histórica, 

cotidiana...  

A pesquisa ora apresentada é a terceira de uma série que se iniciou em 2003, 

quando foram gravadas as entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas no âmbito de um projeto que pretendia estudar o 

momento em que passou a caracterizar-se aí uma região (a do lago de Sobradinho) e, ao 

mesmo tempo, a produção da subjetividade no processo que a constituiu, as linhas que se 

foram traçando nos movimentos da existência. Por vários motivos, esse projeto foi 

interrompido. 

Num segundo momento, a título de disponibilizar o acervo reunido, foi construído 

um CD-ROM, intitulado Tudo de novo – uma experiência de construção da barragem de 

Sobradinho/BA, o que exigiu a seleção e edição de materiais diversos, inclusive o áudio. A 

pesquisa nessa etapa envolveu a exploração das possibilidades dessa mídia, de tal maneira que 

ao navegar nela se pudesse tanto experimentar o processo errante de uma pesquisa dos 

processos de subjetivação, como potencializar novas articulações a partir de linhas traçadas 

anteriormente. 

Aqui, será apresentado, em uma mídia anexa
3
, o áudio recortado intuitivamente 

para a produção do CD-ROM, alguns deles acrescidos de efeitos sonoros, conforme a edição. 

Os trechos escolhidos não atenderam a critérios outros que não a importância que pareciam 

ter para expressar a singularidade da experiência narrada. A edição se fez ao ouvi-los, 

independentemente da qualidade do áudio ou do tamanho do arquivo.  

                                                 
3
 O áudio está gravado em MP3. 
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No corpo do trabalho estarão as transcrições comentadas e, em anexo
4
, a íntegra 

desses trechos para que se possa acompanhar as falas durante a audição. É muito importante 

ouvir cada áudio antes de seguir para o seu comentário. 

As entrevistas foram gravadas com algumas pessoas que de algum modo foram 

atraídas, nas décadas de 1970 e 1980, para a construção da barragem e da usina hidroelétrica 

de Sobradinho. Entretanto, nem sempre se fará referência direta sobre quem é cada 

entrevistado, seu nome, sua idade, profissão, etc. Tampouco serão explicitadas datas e outros 

marcos cronológicos do tempo. Não se trata de uma medida para “preservar a fonte”, “ocultar 

dados”, mas para mostrar o quanto tudo isso é irrelevante neste caso. 

Mesmo sem as citadas referências, é possível extrair dos relatos uma série de 

informações preciosas sobre o modo como a vida e a tal obra se organizavam naquela época. 

É possível notar, também, o esforço da memória para reconstruir aquela vivência, depois de 

mais de duas décadas. E ainda, o próprio ato da entrevista está presente, desde as 

interferências na gravação, até a relação que havia entre os pesquisadores da Universidade do 

Estado da Bahia e os entrevistados, pouco ou nada escolarizados. 

Há mais a ser ouvido, porém. O modo como os entrevistados articularam uma 

língua, a sua gramática naquelas passagens, o timbre, a altura de suas vozes são modulados 

pelas forças que marcaram, neles, aquele acontecimento. Realidade ou ficção, não importa. 

Nesse mesmo momento em que são emissores de uma comunicação, em que são fontes de 

informação, em que são pessoas num relacionamento social, modula-se o som dessas marcas 

ainda vívidas. O encontro nessa matéria linguajeira será capaz de abrigar um campo onde as 

vozes atuem e o ouvinte veja-se no corpo-a-corpo com o mundo
5
?  

Os comentários que acompanham os trechos das entrevistas pretendem ativar uma 

atenção especial, aquela que se concentra na narrativa, atenta para as vozes que a atravessam, 

e, ao mesmo tempo, soslaia uma complexidade, abre-se para o campo em que se produz a 

experiência. Concentração sem foco. O termo ‘soslaia’, derivado de um suposto verbo 

‘soslaiar’, ‘ver de soslaio’, tem a intenção de lembrar à percepção visual sua sensibilidade aos 

fragmentos, ao que a alcança de relance, involuntariamente, uma sombra, um movimento 

convocando o corpo todo. Não é uma atividade meramente sensorial, nem dirigida para/pelos 

processos mentais ditos superiores, como a abstração, a generalização. A atenção que se quer 

ativar não é a da condição predominantemente frontal da visão que se reduz àquilo que se 

                                                 
4
 As transcrições estão no Anexo 1. 

5
 ... o discurso que alguém me faz sobre o mundo (...)  constitui para mim um corpo-a-corpo com o mundo 

(ZUMTHOR: 2007, p.77) 
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coloca diante de si, mas pretende agregar-lhe uma outra condição, a que se deixa tocar pelas 

forças daquilo que vê, suas sensações. A atenção que busca é transmutada numa atenção que 

encontra, que acolhe elementos opacos e afectivos que nos habitavam num plano pré-egóico 

ou pré-reflexivo (KASTRUP: 2004, p.11). 

Hoje em dia, pela figuração do poder na vida, talvez caiba a preocupação aqui 

manifesta de se precisar no corpo biológico suas aberturas para a intensidade. O real nos 

atravessa e surpreende quando roça e estranha a pele, os sentidos, os órgãos. Os signos 

inconscientes são bloqueados no próprio corpo, como a ‘boa forma’. O que foge daí é vivido 

como desconforto, distorção, ‘seboseira’. A própria voz que se ouve, sua articulação, seu 

timbre, seu ritmo perturbam a audição, quando os ouvidos estão presos pela equalização 

destinada à audição intencional. 

Uma atenção marcada pela concentração sem focalizar é como uma habilidade a 

ser continuamente cultivada sobre esse corpo. A experiência, neste caso, implica a invenção 

de um corpo-ouvidos, que ouve e que se deixa mover pela modulação do som que o atravessa. 

Uma audição movente, em que ouvir desloca, lança de corpo inteiro no mundo, quase 

geograficamente. Ao contrário da atenção das tarefas diárias, esta não está sob o comando do 

sujeito, faz modular a intencionalidade da consciência, atravessa a percepção e a memória, é 

um fundo de variação da cognição. O corpo biológico surge como esta reserva de 

virtualidade, o mesmo valendo para as qualidades da atenção (KASTRUP: 2004, p.13). 

Embora a invenção desse conceito de atenção tenha se inspirado nas práticas 

budistas
6
, em tradições orientais de meditação, não foi essa mesma inspiração que o trouxe 

para a experiência com os entrevistados. A atenção que se quer aqui veio de um caçador de 

veados, que abre um conto popular, Os compadres corcundas (anexo 2). Um caçador de 

veados espera a caça. Tem ele que ser muito cuidadoso para não ser descoberto e afugentar o 

animal. Se não souber se posicionar, se deixar o vento levar seu cheiro, se fizer barulho, se 

não estiver atento à sua aproximação, ele não será capaz de pegar essa caça. A atenção é a da 

espreita, em que o caçador atenta, percebe a paisagem e a paisagem que o percebe. Um devir-

consciente
7
. Todos os seus sentidos estão abertos aos movimentos delicados de um veado no 

mato e à sensibilidade desse. E nessa espera, o inesperado pode acontecer. 

                                                 
6
 Mais diretamente está sendo citada a pesquisa desenvolvida por Virgínia Kastrup (2004), embora o conceito da 

atenção concentrada, sem foco tenha se feito com a contribuição original de Depraz, Varela e Vermerch (cuja 

referência é DEPRAZ, N, VARELA E VERMERSCH. La réduction à l’épreuve de l’expérience. Études 

Phénomenologiques, 31/32, pp 165-184. 2002./ DEPRAZ, N, VARELA E  VERMERSCH.On becoming aware: 

a pragmatic of experiencing. Philadelphia-Amsterdam, Benjamin Publishing, 2003). 
7
 Conforme Kastrup, 2004. 
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A aprendizagem da atenção não é apenas individual, faz-se de práticas coletivas, 

que alcançam o indivíduo aquém e além de sua existência.  

Isto significa que, ainda que tendo lugar num indivíduo, a aprendizagem não pode ser 

dissociada de um contexto social específico, de instituições e dispositivos para sua 

efetivação. Nessa perspectiva não cabe a oposição entre aprendizagem individual e 

aprendizagem social. Não se trata de alternativa, mas de duas dimensões indissociáveis. 

Trata-se de uma experiência individual com dimensão e enraizamento coletivo (Kastrup: 

2004, p14). 

 

Na caça de veados, a atenção é treinada. É no fazer miúdo de vários séculos de 

história, de relações sociais, políticas, culturais, em meio às práticas dominantes, que uma 

diversidade de tradições apurou essa atenção. Assim, a experiência cognitiva do leitor/ouvinte 

pode ser ativada pela qualidade da atenção desenvolvida nos próprios trechos das entrevistas. 

Nessa audição, todavia, é preciso atuar cuidadosamente, já que, a todo instante, 

corre-se o risco de se perder e derivar para as formas coloniais do pensamento ocidental, 

sobrepondo às vozes e ao campo problemático, uma interpretação que as silencie, que as 

reduza e simplifique, fixando-lhes numa forma previamente delineada. A minha escrita, 

acompanhando as transcrições, pretende compor com as entrevistas, como uma voz pode 

compor um acorde musical. E tomando para si esse propósito, abre-se outra camada no campo 

problemático desta experiência. 

Como escrever sobre um modo de pensar que é do outro, que já está em curso, já 

se encontra atuante e também já se embute em formas de viver? Como fazer sua lógica existir 

em minhas palavras? Em todo caso, não se trata de imitá-lo, fazer crer que foi assimilado, 

tampouco confundi-lo com as formas que o capturam e nem perdê-lo como se fosse uma 

propriedade alheia. 

É quase deixá-lo à vista como uma ação possível, um comichão em minha 

linguagem usual. Uma outra força, que a linguagem não domina, mas para a qual é, desde 

sempre, sensível. Colocar para si as exigências desse outro que continuamente perturbam os 

imperativos de compreender, de explicar, de argumentar, de fundamentar, de julgar, de 

corresponder a uma referência, de remeter a um outro plano... Enfim, produzir uma ação 

linguajeira que deseje mais do que significar. Deixar vir com o outro os seus gestos 

semióticos. Um outro que materialize na linguagem sua sensibilidade e que a movimente por 

novos signos. Seria como se deixar amar, para poder amar? 

Minha escrita é mais um encontro com essas práticas linguajeiras, depois de 

inúmeras tentativas de aproximação. Ela própria cultiva a atenção concentrada e sem foco. Ao 

tempo em que escreve, espreita. Ouve alguma coisa, escrevendo. Deixa vir e mexer na escrita 
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até aparecer aquilo que lhe soou
8
. Se porventura essa escrita precisar trazer alguma 

informação, algum conceito, ou qualquer outra coisa, isso aparecerá. Caso o leitor não se veja 

atraído pelo ‘complemento’, que não perca seu tempo, poderá ignorá-lo sem prejuízo algum.  

O interessante aqui não é compreender ou concordar com o que está nessa minha 

escrita, mas valer-se dela para compor a concentração necessária ao áudio e à sua transcrição, 

ser lançado na experiência. A sucessão dos trechos de entrevistas pode oferecer o exercício da 

mesma atenção ao leitor-ouvinte e, quem sabe, não uma nova versão sobre a construção da 

barragem de Sobradinho, nem mesmo uma reconstituição histórica desse período, mas outros 

modos de pensar. Essa é a tese. 

Antes de iniciar a série das entrevistas, porém, será preciso apresentar três 

capítulos. Esse preâmbulo tem por objetivo criar uma abertura para a experiência. Esta 

proposta da tese vem se deparando com um curso assoreado, de difícil navegação, tentando 

transitar numa calha estreita que, a todo momento, viu-se obrigada a interromper-se para 

conter a pressão das margens, as suas areias de problemas, a sua invasão sobre as águas. Mais 

do que fincar fundamentos propriamente ditos, torna-se necessário abrir passagem. 

Ao longo da pesquisa para realização deste trabalho e de outras tentativas que o 

antecederam, foi ficando claro o que faz uma proposta como esta ser tão complicada. Em 

geral, o pensamento popular – termo que, grosso modo, abrange o que se passa nestas 

entrevistas – é considerado ‘não sistematizado’. Em outras palavras, ele próprio não é capaz 

de clareza e objetividade. Também costuma ser chamado de senso-comum, por valer-se de 

bricolagem, por parecer imediatista, empírico, particular, afetivo, etc. Sendo assim, torna-se 

estranho associar a ativação do pensamento ao modo de pensar popular. Dá a impressão, por 

um lado, de idealização do bom selvagem e, por outro, de negação de todo o saber acumulado 

pela cultura ocidental.  

A ideia aqui não é contrapor nem desconstruir essas observações sobre o 

pensamento popular. Talvez, pelo contrário, alguém até venha confirmar tais características. 

Não está sendo proposta uma perspectiva que identifique ou inventarie tipos de pensamento, 

apenas se quer encontrar um modo de vê-los como possíveis e potentes. Sob o ponto de vista 

da qualidade da atenção do ouvinte, a clareza e a confusão podem ou não se opor. A 

bricolagem pode ser uma necessidade de outra lógica. As condições empíricas podem estar 

atuando sob outros regimes sígnicos. O particular pode vir de um processo também coletivo. 

Enfim, aquelas apreciações negativas do chamado ‘pensamento popular’, não só nos 

                                                 
8
 A emergência intuitiva, explícita e clara finaliza o processo de devir consciente (KASTRUP: 2004, p.11). 
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momentos de escracho, mas quando o definem pelo que não alcança, não consegue alcançar, 

talvez digam respeito mais diretamente ao ouvinte, ao modo como ouve, à atenção com que 

pode julgar. 

Além disso, o que virá a seguir não é ‘um modo de pensar em geral’. São falas, 

trechos de fala, que ao longo do processo de pesquisa sustentaram um forte interesse por parte 

dos pesquisadores. São passagens especiais, nesse sentido. Um primeiro capítulo pretende 

deixar essa atração mais clara.  

Em seguida, para ver de perto o risco que se corre ao tentar fundamentar uma 

pesquisa dessa natureza, serão feitos comentários a propósito de um trabalho de relevância e 

cuidadoso, o qual ajuda a problematizar o foco do pesquisador. 

Para encerrar essa série de abertura, sob o pretexto de adentrar a região geográfica 

atingida pela barragem de Sobradinho, será trilhada uma história de sua ocupação. Não se 

pode dizer que, nessa passagem, aflorará um contexto sociolinguístico para as falas que serão 

lidas/ouvidas mais adiante. (Os falantes chegaram à região advindos de lugares distintos). O 

que se pretende com esse trajeto é situar o próprio trabalho de pesquisa. Nesse capítulo 

emerge a perspectiva do ignorado, e com ela a razão de ser da atenção proposta para/pelas 

suas vozes. 

Ao final serão feitas algumas considerações, inclusive metodológicas, sem 

nenhum propósito de abarcar a experiência proposta e vivida na escrita neste trabalho, mas de 

apresentar o que já é possível dizer a respeito. 
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1.  MUNDO NOS MUNDOS  

 

Dizem que há mundos lá fora. É preciso dizer que há mundos aqui dentro deste 

mundo. Mundos que vêm e vão, atravessam e complicam a geografia de um só mundo. 

Mundos, que, na falta de um nome próprio, podem ser chamados de mundanidades.  

Uma mundanidade pode se tornar invisível, pois, em vão, se procuram argumentos 

e testes que comprovem a sua existência no mapa-múndi. (Pero que los hay, los hay).  

Inútil querer abarcar mundanidades como uma ideia, ou percebê-las no contato 

com sua substância, pela simples razão de que mundos no mundo só aparecem no ir e vir. Não 

se trata da abstenção do pensamento. Pelo contrário, produzem sentido, fazem pensar. Só não 

estão imbricadas nos embaraços da metafísica. Simplesmente é coisa que não se explica de 

fora, nem se reduz a uma substância manifesta a ser contemplada, mas acontece. Se é possível 

compreendê-las ou percebê-las é porque uma mundanidade envolve e implica, desenvolve e 

explica, enquanto é envolvida e desenvolvida por suas criaturas
9
. É nesse vai-e-vem que se é 

mundano.    

Um mundo no mundo é já um coletivo. Não é plural, mas desde logo, múltiplo.  

As coisas visíveis no mundo-único são plurais. O plural se refere ao agrupamento 

de unidades iguais, equivalentes, de muitos do mesmo. Pessoas, cidades, casas, carros, rios... 

‘O’ mundo se mostra pelas unidades extensivas. Suas unidades remetem ao todo, na qualidade 

da sua substância. (Indivíduos que se subdividem em qualidades de indivíduos, os que 

comem, os que compram, os que matam, os que morrem, os que são pedra...) “Com o termo 

‘unidade’ queremos nos referir a um produto de análise que, ao contrário dos elementos, 

conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido sem que as perca” 

(VYGOTSKY: 1987, p.4).  

Uma unidade, por sua vez, não pode, pois, ser apreendida pelos elementos que a 

compõem. A análise química da água resultando em hidrogênio e oxigênio mostra que 

nenhum desses componentes apresenta as propriedades do todo, e cada um tem propriedades 

que não estão no todo. “O estudante que utilizar este método para tentar explicar alguma 

                                                 
9
 Explicar é desenvolver. Envolver é implicar. Os dois termos, entretanto, não são contrários: indicam apenas 

dois aspectos da expressão. Por um lado, a expressão é uma explicação: desenvolvimento daquilo que se 

exprime, manifestação do Uno no múltiplo (manifestação da substância nos seus atributos, e dos atributos nos 

seus modos). Mas, por outro lado, a expressão múltipla envolve o Uno. O Uno permanece envolvido naquilo que 

o exprime, impresso naquilo que o desenvolve, imanente a tudo aquilo que o manifesta: nesse sentido, a 

expressão é um envolvimento [grifo no original] (ORLANDI: 2005, p.15.) 
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propriedade da água – por que ela apaga o fogo, por exemplo – descobrirá, com surpresa, 

que o hidrogênio queima e que o oxigênio alimenta o fogo” (idem, p.3).  

Sob certas perspectivas, porém, esses elementos podem ser tomados como 

unidades, para um estudo químico, por exemplo. E assim segue a divisão das coisas do 

mundo, e a cada operação, unidades distintas vão se definindo, delimitadas no nível em que se 

para de dividir. Todas as partes, aparentemente, compõem um só e único mundo, fazem parte 

da unidade mundial (mesmo que contraditória). 

A mundanidade é um coletivo, faz-se com unidades e elementos, mas não se 

identifica às unidades nem aos elementos que a compõem. Quando se observa que uma 

temperatura não é composta de temperaturas, (...) pode-se dizer que cada temperatura já é 

diferença e que as diferenças não se compõem de diferenças de mesma ordem, mas implicam 

séries de termos heterogêneos” (ORLANDI: 2005, p.11). É nessa mudança de natureza, nesse 

intervalo, que se fazem mundos no mundo. Fazem-se ordenados por quantidades intensivas 

(mesmo que mostrem unidades e elementos distintos).  

Em certo sentido, (...) é, pois, indivisível, mas somente porque nenhuma parte preexiste à 

divisão e nenhuma parte guarda a mesma natureza ao dividir-se. Todavia, deve-se falar 

em ‘menor’ e ‘maior’ segundo, precisamente, a natureza de tal parte suponha tal 

mudança de natureza ou seja suposta por ela” (idem, p.11)  

 

Se ali se constitui um estado de poder e de domínio, ganha em comprimento e 

extensão, estabelece-se, sedentariza-se. É maioritário. Mas se, por outro lado, perde a 

propriedade, cerca ou medida, inventa
10

 novas forças e novas armas, faz mundo, um mundo. 

E essa inventividade anima as coisas e alegra a literatura. 

Um fio de sangue passou por debaixo da porta, atravessou a sala, saiu para a rua, 

seguiu reto pelas calçadas irregulares, desceu degraus e subiu pequenos muros, passou 

de largo pela Rua dos Turcos, dobrou uma esquina à direita e outra à esquerda, virou em 

ângulo reto diante da casa dos Buendía, passou por debaixo da porta fechada, 

atravessou a sala de visitas colado às paredes para não manchar os tapetes, continuou 

pela outra sala, evitou em curva aberta a mesa da copa, avançou pela varanda das 

begônias e passou sem ser visto por debaixo da cadeira de Amaranta, que dava uma aula 

de Aritmética a Aureliano José, e se meteu pela despensa e apareceu na cozinha onde 

Úrsula se dispunha a partir trinta e seis ovos para o pão. 

— Ave Maria Puríssima! — gritou Úrsula
 11

. 

 

Quem leu Cem anos de solidão entende logo que as maluquices que se passam em 

Macondo fazem parte da sua ordem. Sangue na veia é uma coisa. Agora, sangue que foge das 

                                                 
10

 A invenção neste caso é o processo, a potência das unidades de diferirem de si mesmas e não pode ser 

atribuída a um sujeito. (A este respeito ver KASTRUP, 1999). 
11

 Trecho de Cem anos de solidão, Gabriel García Márquez. 



18 

 

veias é mesmo vivo. É uma outra série que o faz disparar. Tem ele próprio a força de levar a 

notícia. E é a notícia no sangue que assusta Úrsula, não o sangue em si. Ela já sabe como 

sangue vivo jorra, ainda mais que é de seu filho. Além disso, o sangue fez o caminho 

direitinho, sem sujar o tapete. 

Caminhos que se fazem ao desenrolar um mundo e eles deixam marcas. São vistos 

ao sobrevoar uma cidade e, no traçado de ruas perpendiculares, uma esquina arredondar, um 

atalho desviar, um canteiro ser cortado por uma passagem. Por ali passam mundos indo e 

vindo nos seus afazeres. 

Mais do que definir formas de apropriação do espaço permitidas ou proibidas, mais do 

que efetivamente regular o desenvolvimento de cidade, a legislação urbana atua como 

linha demarcatória, estabelecendo fronteiras de poder. Na verdade, a legalidade urbana 

organiza e classifica territórios urbanos, conferindo significados e legitimidade para o 

modo de vida e micropolítica dos grupos mais envolvidos na formulação dos 

instrumentos legais. Por outro lado, a legislação discrimina agenciamentos espaciais e 

sociais distintos do padrão sancionado pela lei. Assim, a legislação atua como um forte 

paradigma político-cultural, mesmo quando fracassa na determinação, na configuração 

final da cidade (ROLNIK, Raquel: 1999, p.2). 

 

O padrão de ‘rua-casa-lote’ é estabelecido para as cidades, enquanto isso, as 

favelas explodem e assentam-se sobre o tripé família-moradia-vizinhança
12

. Um padrão 

irregular, buscando as beiras de córregos, subindo colinas, penhascos, erguendo-se sobre 

palafitas... É a expressão física de uma estratégia social e ancestral de sustentabilidade 

dentro da adversidade
13

, como é possível ver em sítios arqueológicos pré-urbanos mais 

antigos. Uma estranha memória que não vem de um passado já vivido, o qual se evocaria 

pelas recordações. Mas, talvez, uma memória de marcas, ovos sempre atuais, sempre 

potencialmente geradores de novas linhas de tempo
14

.  

Algo entre a casa e a caverna, desenha Luis Kehl (2010), arquiteto e urbanista, 

que trabalha com assentamentos irregulares informais – as favelas – desde 1991.  

Somente entendendo a herança que transportam por seus becos e vielas, que guardam em 

quintais e barracos, que conservam ainda nas rodas de conversas, nas formas de 

entendimento do próprio espaço e do não-tempo em que se inserem, seremos capazes de 

interagir com essas comunidades, não para incluí-las em nosso próprio paradigma, mas 

para retirar as barreiras que lhes são impostas pela precariedade e pela escassez 

absoluta, e que nos impedem de vê-las tais como são (KEHL: 2010, p.19). 

 

Um mundo no mundo não está nas informações, nos dados a respeito de suas 

formas. Tampouco emerge de uma mente observadora ou de uma projeção subjetiva. A 

                                                 
12

 KEHL: 2010, p.18. 
13

 Ibidem, p.15. 
14

 ROLNIK, Suely: 1993, p.243. 
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aproximação dos processos mundanos, o encontro com as forças que aí atuam – a 

experiência
15

 – leva o pensamento à deriva, movido pela força de interrogação do signo
16

. É 

forçado a isso.  

Enquanto percorre a favela, o pensamento arquitetônico não pode passar 

indiferente, puro, homogêneo. Segue contraindo ângulos que fogem da área da cidade 

moderna. 

E espanta mais o fato de que muitas destas pessoas não querem mudar de vida, e 

desdenham das novas condições que lhes são oferecidas, afirmando seu destino 

recusando a inclusão na sociedade hegemônica. 

Talvez porque, se o que nos sobeja lhes falta, falta-nos aquilo que eles têm de sobra: ou 

seja, liberdade. Liberdade em relação às normas constritoras dessa sociedade, à sua 

competitividade e falta de tempo, autonomia a respeito das convenções e padrões. 

Liberdade em relação à propriedade da terra. A contrapartida dessa liberdade é a 

insegurança sobre a posse da terra e a dificuldade de acesso aos bens que a sociedade 

‘domesticada’ construiu com sua resignação à norma e que ela reluta em entregar aos 

‘selvagens’. O que, aliás, muitas vezes parece não incomodá-los tanto quanto a nós. 

Estes são livres para escolher seus sonhos e, consequentemente, problemas (p.14-5). 

 

A escassez dá lugar a uma abundância de inquietações. Os problemas, que a 

princípio se delineavam tão claramente, bifurcam-se, geram ambiguidades, uma estranha e 

selvagem palpitação de liberdade: liberdade verdadeira, mesmo, de fugir para algum lugar, e 

não para lugar nenhum
17

.  

Um campo ativador de sensibilidades, onde também se formam absorventes 

redemoinhos. Mundanidades existem com as posições e as hierarquias próprias, as relações 

de força, as ambições e os projetos bastante especiais
18

.  

Não são resíduos excluídos do mundo, mas aquilo que foge. Nem são grupos 

distintos dentro do corpo social que a ele se juntassem como uma dualidade integrada, já que, 

por diferenciação, tornam-se outro. Mundanidades nem mesmo podem ser pensadas como 

contradições que fariam do mundo uma unidade contraditória, pois se fazem afirmativamente.  

O que aqui se chama de mundanidade na favela é a inquietação arquitetônica e 

urbanística que produz, não é sua precariedade e escassez, é o que nela tem a potência de 

atravessar o paradigma da cidade moderna e inventar problemas. Uma mundanidade não é 

categoria sociológica. 

                                                 
15

 A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, 

ou o que toca (BONDÍA, 2002: p.21). O sentimento de que as experiências pertencem a um fundo permanente, 

um mesmo si ou eu, é algo que se conclui indiretamente, através de uma introspecção ou reflexão. A experiência 

envolve a invenção de si e do mundo. A esse respeito ver KASTRUP (1999) e VARELA et alii (s/d). 
16

 KASTRUP, 2001. 
17

 LAWRENCE: 1990, p.35. 
18

 DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. MP 1, p.47-8. 
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...para combater o desperdício da experiência, para tornar visíveis as iniciativas e os 

movimentos alternativos e para lhes dar credibilidade, de pouco serve recorrer à ciência 

social tal como a conhecemos. (...) A razão metonímica
[19]

 [um aspecto da racionalidade 

que tem orientado as ciências sociais] é obcecada pela idéia da totalidade sob a forma da 

ordem. (...) As possíveis variações do movimento das partes não afectam o todo e são 

[por elas] vistas como particularidades. (...) Na verdade, [sob tal racionalidade] o todo é 

uma das partes transformada em termo de referência para as demais (SANTOS: 2006, p. 

94-8). 

 

Mundanidades não são segmentos, nem áreas, nem pontos no espaço. Não 

mancham um mapa geográfico de distribuição de populações, nem pertencem ou não 

pertencem a diagramas lógicos. Mundos no mundo tornam-se invisíveis quando se procura 

identificá-los, ou contrapô-los a seus opostos, ou imaginá-los por meio de analogias. Não 

podem ser simplesmente representados. É um campo heterogêneo e as partes que o compõem 

têm uma vida própria. A ‘mundanidade’ – processo que cria mundos – distingue-se da 

‘socialidade’
20

. 

Não há propriamente uma oposição entre tais processos, são multiplicidades de 

um mesmo agenciamento e se exercem uns sobre os outros. A perspectiva mundana pode ser 

assinalada, porque foge da territorialidade. De alguma maneira, a socialidade condiciona a 

mundanidade, e esta, por sua vez, a prepara, ou dela escapa, ou a ela volta. 

Nas décadas de 1950 e 1960, a homossexualidade era considerada uma doença mental 

pelos médicos. Era tratada por psiquiatras como uma doença que poderia ser “curada” 

com análise freudiana, hipnoterapia e, se o restante falhasse, com “tratamentos” de 

eletrochoque.(...) A verdade é que quase qualquer garoto que descobre ser homossexual 

enfrenta uma crise que inclui pensamentos suicidas. Ao ser rejeitado por familiares, 

amigos e pela sociedade em geral, ele se vê completamente sozinho e odiado (TIBER: 

2009, p.103-4).  

 

A unidade impõe-se como condição da máquina social. Assim, a impossibilidade 

de um indivíduo de se identificar com os outros tornaria a sua vida inviável, não fosse ele 

capaz de ser lançado à multiplicidade presente no próprio exercício e organização da 

socialidade (não apenas como o germe de destruição daquela sociedade). Mesmo nas formas 

estabelecidas já é possível ouvir os passos que delas se afastam.  

Houve um tempo, bem me lembro – mas me escapa – em que estivemos marcados por 

uma perspectiva vertical. Não só porque as relações hierárquicas predominavam. 

Viajávamos pelo espaço, de cima a baixo, do universo ao fundo do mar. Havia um mundo 

grande e desconhecido. Interplanetário. Mundo cósmico. Era preciso dar o fora. Ter 

sempre algo da criança, habitar esferas místicas, sair da órbita dos pais, das guerras, do 

certo e errado, fugir de casa, do confinamento, da fria racionalidade dos podres poderes. 

Nenhuma identidade a temer ou impor. Tanto faz se homem, mulher, negro, amarelo, 

                                                 
19

 Santos (2006) critica a racionalidade que orienta as ciências sociais de quatro formas diferentes: a razão 

impotente; a razão arrogante; a razão metonímica; e a razão proléptica.  
20

 DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. MP 1, p.47. 



21 

 

branco... Não passavam de fronteiras a atravessar pra virar não sei o que, um amálgama 

de muitas cores e sons. Pelo amor livre. Guerrilhas. E muito rock n’roll 
21

. 

 

Em 1969, a chegada de milhares de jovens na cidadezinha de White Lake (EUA), 

onde ocorreu o Woodstock, surpreendeu até os próprios organizadores do evento. O que 

exprime a invenção de mundo, no entanto, não se reduz a essa particularidade. De dentro das 

casas das famílias americanas saíam outros modos de existência. Embora se falasse em 

conflito, ‘conflito de gerações’, como o motor que impulsionava os jovens, tal percepção 

tinha como referência o estado de coisas que estava sendo abalado. O confronto, no entanto, 

era efeito. Algo emergia de uma intensa exploração de si e do mundo
22

. 

E em certo momento desse longo desfile, enxerguei o óbvio. Essas pessoas não estavam 

presas na dualidade hétero ‘versus’ gay. Eram livres de maneiras que eu nunca havia 

imaginado serem possíveis. Não é que não fossem héteros, gays ou bissexuais, mas seja 

lá o que fossem ou o que eu fosse, estava tudo bem. A mensagem que emanava deles era 

que não havia necessidade de ser qualquer outra coisa além de nós mesmos. (...) Se um 

homem tivesse vontade de assobiar ao caminhar, ele assobiava (TIBER: 2009, p.170). 

 

Na mundanidade, não há um todo que englobe, mas multiplicidades que 

envolvem, cada um efetua a sua própria ação ao mesmo tempo em que participa do bando
23

.  

Mundanidades movem-se, atuam através desse que chamamos ‘o mundo’. 

Novelos, tecidos, bordados. Nuvens, névoas, brumas. Seus movimentos, suas emissões 

seguem a socialidade, como fogem os olhos de uma criança que vai pela cidade no colo da 

mãe. A paisagem mundana vai sendo traçada, ligando pontos, fazendo desenhos inspirados 

por sensações. O olhar solta a criança na rua. Num descuido, talvez se perca. Ou quem sabe 

arraste as duas por um mundo de caminhos, sabe-se lá para onde e até quando as levará.  

E os caminhos mundanos podem ser feitos com os olhos, nas conversações
24

, em 

passos, de muitos jeitos. Alguém disse que outro disse que disseram que o parque iria se 

tornar um shopping-center.  

Tudo começou em 1980, quando a vizinhança viu o parque ser ameaçado. Um projeto do 

governo estadual pretendia transformar o Parque da Água Branca na sede do Fundo de 

Assistência Social do Palácio do Governo, além de construir um shopping, com choperia, 

lanchonete, um amplo estacionamento subterrâneo, pista de patinação ao redor dos 

lagos
25

. 
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 Trecho de minhas anotações a propósito do trabalho “Educazione” e outros do coletivo Superstudio, realizado 

entre 1972-1973, em exibição na Bienal de São Paulo, 2010. O regime simbólico dessas obras lembra o sonho. 

Não querem dizer nada, mas fazem uma paisagem, criam um mundo em que se sente mergulhar. Neste caso, um 

mundo constituído por forças não-humanas. Físicas, químicas, biológicas. Gravidade, sexo, morte... 
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 Uma palestra interessante a esse respeito é “Rock and Roll e as Drogas: Psicodelia, Beatles e Jimi Hendrix”, 

por Fernando Chauí e Hamer Palhares (Programa Luz na crise: 2010).  
23

 DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. MP 1, p.47 
24

 A esse respeito, ver TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 
25

 O Estado de São Paulo – on line, de 30/11/2007, 00:00h). 
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Todo mundo ali sabe da influência do músico Paulinho Nogueira para preservar 

aquela rara área verde na cidade de São Paulo. Ele ia sempre com os filhos ao parque, três 

filhos. Eu lendo jornal na calçada e o riso da criançada brincando ali perto de mim
26

... 

Quem levava quem, afinal?  

O Parque da Água Branca é um ótimo lugar para crianças e até fazer pic nic, é 

muito gostoso, muito verde, é um lugar agradável
27

. E as mundanidades são de uma 

existência praticada, inseparável da própria vida, feita de materialidades, empíricas e 

intensivas. 

As atrações do local incluem coleções de insetos, aquários, espaços reservados para 

aves, ovelhas, cabras e bois, observatórios de pássaros e até mesmo um meliponário. 

Nesse último, o público se vê diante de grupos de abelhas que não possuem ferrão e 

trabalham apenas nas caixas de colméias. Outro destaque do parque é o curso de 

equitação (foto), que ensina montaria a interessados de 6 a 60 anos
28

. 

 

O parque passou a ter tudo isso, e com o parque é possível pegar, ver, montar e 

imaginar, feito criança, um meliponário! 

A criança chama o parque, o parque chama a criança. Embora fossem seus filhos, 

as crianças não chegavam ao parque meramente pelas mãos de um pai provedor. Ele ia com 

elas. Mas um dia de sol quente, olhando os prédios em frente e a cidade doida a crescer, 

pensei na calma de outrora, nessa loucura de agora... Um dia como há de ser? O futuro, às 

crianças pertence. Paulinho Nogueira chega como um intercessor desse chamado. Chamado 

que se desdobra na luta pelo parque e já tem as crianças como aliadas. Chega-se a um lugar 

que não é apenas geográfico, mas de um movimento que, ao se fazer, permite outros 

encontros. 

Concebido originalmente como uma área de exposições e leilões, o Parque da Água 

Branca – cujo nome real é Parque Doutor Fernando Costa – acabou se transformando 

numa área pública e temática
29

 [não está grifado no original].  

 

O site fala ‘real’ de um jeito que mundano entende. ‘Real’, em palavras 

mundanas, muitas vezes – mas nem sempre – quer designar uma condição que lhe nega a 

existência. Cair na real é o que se diz numa dessas vezes, quando aquele tempo 

experimentado é violentamente interrompido. Como se nada daquilo tivesse existido, fosse 

                                                 
26

 trecho da canção de Paulinho Nogueira. 
27

 Comentário de alguém que gosta do parque, logo abaixo da indicação do site http://www.vcvai.com/sao-

paulo/parque-da-agua-branca. 
28

 Ainda no site http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca (03/07/2011). 
29

 Indicação de lazer do site http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca. 

http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca
http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca
http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca
http://www.vcvai.com/sao-paulo/parque-da-agua-branca
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apenas uma paixão cega. Como se fosse preciso se dar conta de que com o coração pegando 

fogo, a fumaça impede de ver o real
30

.  

Para as mundanidades, diferentemente, o fogo intenso é o que faz ver. A extinção 

do fogo tudo encobre
31

. Parque Doutor Fernando Costa, eis a fumaceira que cega – e também 

emudece – a experiência singular da água branca. O mundano, talvez como a criança, sente 

seu mundo pelo modo como ali se faz possível viver. Não no parque, mas com o parque.  

Novas demandas sociais trouxeram outras atividades, como programas com a terceira 

idade e portadores de deficiências, educação para uso sustentável dos recursos naturais, 

dentre outros. Em 1996, o Parque foi tombado como bem cultural, histórico, 

arquitetônico, turístico, tecnológico e paisagístico pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat)
32

. 

 

Assim, em São Paulo, na cidade e nas letras, há um parque d’água branca. Feito 

de novo, no vão do presente.  

Um mundo no mundo pode ser explorado por seus signos. Deleuze (1987) leu em 

Proust a agitação de quatro mundos, segundo quatro tipos de signos
33

. Uma paisagem 

mundana se faria de pessoas, objetos, matéria emitindo signos. A pluralidade dos mundos 

consistiria no fato de que estes signos não são do mesmo tipo, não aparecem da mesma 

maneira, não podem ser decifrados do mesmo modo, não mantém com o seu sentido uma 

relação idêntica
34

. Assim se pode dizer que uma mundanidade inocula sensações. Atua como 

um ator, sob o pretexto do personagem, no vazio do espaço cênico, no modo como ele é 

preenchido, determinado, por signos e máscaras. Faz dançar como a dança de um bailarino 

extrai suspiros das vísceras e dos músculos, fazendo-os levitar dos ossos. Como o poeta, finge 

a dor que deveras sente
35

. 

Kapuscinski (2002), jornalista polonês, escreve sobre suas passagens pela África, 

ou melhor, Áfricas – a não ser pela denominação geográfica, a África não existe (p.7). 

Enquanto outros – jornalistas, professores, escritores – ainda estão pensando se o que ele 

conta é testemunho ou invenção, atônitos na fronteira entre verdade e ficção
36

, as passagens 

                                                 
30

 Da canção Smoke get in your eyes: …When your heart's on fire / You must realize / Smoke gets in your eyes…  
31

 Assim termina a canção Smoke get in your eyes: When a lovely flame dies / Smoke gets in your eyes. 
32

 Site oficial http://www.parqueaguabranca.sp.gov.br/oparque.asp ; acessado em 03/07/2011. 
33

 Como já se deve ter concluído, não se trata do signo lingüístico (de Saussure), nem mesmo quando são 

emitidos em palavras. 
34

 DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Tradução de Antonio Carlos Piquet e Roberto Machado. Rio de janeiro: 

Forense-Universitária, 1987. Importante notar que o mundo mundano em Proust não é o mesmo que se quer 

dizer no momento deste trabalho.  
35

 Frase do poema Autopsicografia de Fernando Pessoa. 
36

 A esse respeito saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, de 16/03/2010, intitulada Biografia sugere que 

Kapuscinski mentia em textos, em que, entre outros depoimentos, um professor de Oxford sugere mudar as obras 

de Kapuscinski de prateleira: de ‘não-ficção’ para ‘ficção’.  

http://www.parqueaguabranca.sp.gov.br/oparque.asp
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do livro vão despindo o europeu. Não se trata do contraste entre os dois continentes. Cada 

África que chega, perturba sua sensibilidade. 

... um africano, ao entrar num ônibus, não pergunta quando o ônibus vai partir; ele 

apenas senta no primeiro lugar vago e, de imediato, mergulha num estado em que passa 

a maior parte da vida: o de espera inerte. (...) Um grupo em espera inerte é mudo. Não 

emite som; permanece calado. Inicia-se então o relaxamento muscular. A silhueta torna-

se frágil, despega-se, encolhe. O pescoço imobiliza, a cabeça não mexe...(p.24). 
 

Sua narrativa passa pela sede mortal do deserto, entra na densidade espiritual da 

floresta tropical, toma o mesmo ônibus. Enquanto também espera, anseia, divaga: o europeu 

tem o relógio; o africano, o tempo. Eis que, então, ele abandona a comparação. Não raro o 

jornalista se vê numa escuridão profunda, não sabe para onde está indo, ou se é levado, se 

alguém está lhe pedindo alguma coisa ou se o segura para impedir que sofra um acidente. Até 

o silêncio requer a atenção do repórter. 

Rumos estranhos para um relato jornalístico. Está criando um novo gênero nesse 

campo? Ou tudo não passa de ficção? Apesar de ser de base duvidosa para a socialidade, sua 

obra faz soar muitas Áfricas sobre o chão generoso da escrita européia. 

Um mundo no mundo deve, então, ser experimentado. A atividade de decifração 

dos estranhos signos é algo corporal, instigada, ativada pelas sensações. Só se pode saber de 

outros mundos pelas forças que exercem. E, por outro lado, sabê-lo é sempre pela perspectiva 

própria dos corpos que se distorcem, experimentam tais forças estranhas. Esse é o seu sentido, 

aquilo que desloca pessoas, paixões, representações... Faz ir e vir: é por aí – ordena. Sob tal 

imposição, interpretar é uma produção de si e do mundo.  

Na mundanidade a estabilidade é provisória. Suas maneiras, seus costumes não 

impedem que alguém seja atraído para fora, como a ponta de um novelo a desmanchar o 

arranjo original. Os limiares transpostos, que levam de uma mundanidade a outra, são 

marcados pelos pontos ativadores de sensações, os signos
37

. Não é uma operação de mudança 

de mundo, mas no próprio mundo e em tudo que o habita. Eppur si muove. 

No filme O segredo dos seus olhos
38

, o personagem Benjamín Espósito, perito do 

Tribunal Penal de Buenos Aires, Argentina, foi encarregado – a contragosto – de um crime. 

Não queria, mas viu a moça morta, uma moça bonita estuprada e violentamente assassinada. 

Depois viu o marido – os olhos do marido dela –, parado no tempo, esperando que o assassino 

passasse por ali, e já não podia mais deixar de lado a moça morta, a moça violentamente 

                                                 
37

 Sobre essa noção de limiar, vale indicar ALMEIDA, 2003. 
38

 Filme O segredo dos seus olhos (El secreto de sus ojos, 2009), com direção e roteiro de Juan José Campanella. 

É uma produção argentina e espanhola baseada no livro La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. 
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assassinada. Ele tinha visto o amor. O amor que aconteceu entre o sorriso da moça bonita e o 

marido, que almoçava com ela para vê-la sorrir, e que agora, sempre, esperava o assassino 

passar. Sabe quando alguém vê as coisas de um ângulo diferente... Quando se vê o outro e o 

que acontece com esse outro a leva a ver sua própria vida...
39

? Ele precisava encontrar o 

assassino, mas não procurou, já não tinha mais onde procurar e, então, estava de novo vendo 

as fotos, olhando os olhos das pessoas ao lado da moça bonita e achou, nos olhos que 

olhavam a moça, os olhos do assassino. Não procurou, mas achou. Era outra sorte de 

encontro, não mais investigação. 

Não há vidência nos olhos da mundanidade, mas um anúncio, uma intuição de 

mundo, que chega e arrebata. Um vetor de força
40

. Sabe-se lá onde isso vai dar. Não há aí 

uma garantia, mas uma inexplicável certeza. Vale uma vida, uma era. Esta vida. 

E foi ali, na vida de Benjamín Espósito, que um mundo novo parecia nascer, 

arrebatando pessoas, objetos, leis, procedimentos. Essa é a força dos seus signos. Cada 

mundanidade dá um puxão, abduz na sua perspectiva. Os olhos são buracos negros, mas o 

que são buracos negros e olhos fora de seus estratos e suas territorialidades?
41

 

Não se trata da criação de soluções para problemas colocados, soluções essas que 

venham atender aos seus interesses particulares. Antes, um mundo no mundo diz os 

problemas. A pergunta nos olhos. Por isso, o mundo que chama não está pronto, é 

embrionário, invenção do encontro. 

O crime teria ocorrido na Argentina, na época do governo de Isabel Perón e das 

ações constantes da Triple A (Aliança Anticomunista Argentina), grupo de repressão do 

Estado, que recrutou gente da pior espécie, entre oficiais de polícia exonerados por delitos, 

civis com fichas criminais e matadores de aluguel. Tudo isso está e não está no filme. O 

interessante roteiro não permite que o peso do momento histórico esmague a experiência de 

seus personagens, embora os alcance direta e indiretamente. A tensão da época aparece ao 

longo do filme. Como tensão, e não domina seu enredo. A história não é sobre a ditadura na 

Argentina.  

A opressão, um tipo especial de tensão, aparece encarnada na experiência dos 

personagens, como estar contido com o assassino num elevador, durante todo o trajeto pelos 

                                                 
39

 Transcrição da fala de Benjamin Espósito à Irene, sua chefe imediata, aos 53 minutos do filme: cuando uno ve 

las cosas desde un ángulo diferente... Cuando ve a otro, y lo que le pasa a ese otro, la lleva a ver su propia 

vida...  
40

 Há muitos tipos de força descritos pela física: de pressão, de tração, de atração, centrípeta, centrífuga... 
41

 MP1, p.87. 
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andares, sabendo que ele tem a seu favor as forças sórdidas da ditadura, a sua já conhecida 

crueldade e uma arma.  

A ameaça, outro tipo de tensão imposta, aparece e trata com escárnio o esforço de 

solução do caso, ao mesmo tempo em que qualifica essa pretensão de ideal romântico, 

portanto fantasiosa. O real se prendia às formas do poder. 

Foram as alianças da ditadura argentina que impediram a punição justa do 

assassino da moça bonita, livrando-o da prisão para colocá-lo a serviço da repressão: É um 

assassino condenado e confesso, mas também é uma pessoa inteligente e de coragem, capaz 

de entrar em uma casa e fazer o que deve ser feito
 42

. Os olhos de Espósito, porém, não se 

fecham nesse confronto, porque perguntam de outro lugar
43

. Há uma distância visível entre os 

dois mundos. Mas ainda não eram olhos para ver passagens. Os olhos de Espósito vão seguir 

o curso interrompido muitos anos depois, sob o pretexto de escrever um romance. 

Mundanidades não são planos secundários de um roteiro
44

, não se fazem enquanto 

isso, nem num outro lugar. Ao contrário, torna-se secundário o plano definido e reconhecido 

daquele que se diz ‘o mundo’. Mundanidades desfiam o próprio roteiro a seu modo, 

misturando corpos – ações e paixões – e produzindo transformações incorpóreas pelos atos e 

enunciados. Delineiam-se pelo seu modo de ser afetadas e de afetar, pela sua sensibilidade 

criada nos encontros, e desmancham-se pelas suas suscetibilidades. 

Diferentemente desse filme, uma matéria de jornalismo investigativo
45

, por 

exemplo, tenderia a desmascarar as forças daquela ditadura, enveredaria pelas mazelas do 

jogo do poder. Pois é, diferentemente. A cada passo de uma matéria assim, um único mundo 

se faria visível, o mundo dominado pelas injustiças e maldades denunciadas. Um mundo 

único que não é o que deveria ser e que, acreditando-se em um mundo melhor no futuro, 

precisa ser enfrentado diretamente. Bate de frente. Não há, nesse esforço investigativo, 

criação de mundo e sim a sobreposição de um fato social produzido pela revolta e insatisfação 

com os rumos da sociedade.  

                                                 
42

 Fala do comandante da repressão, Sr. Romano, justificando a Espósito e Irene a razão de libertar o assassino e 

arregimenta-lo para os serviços da ditadura, aos 77:20 minutos do filme: Es un asesino convicto y confeso, pero 

también es una persona inteligente y de coraje, capáz de entrar a una casa y hacer lo que hay que hacer. 
43

 [A diferença na intensidade] é o que só pode ser sentido, aquilo que define o exercício transcendente da 

sensibilidade, na medida em que ela faz sentir e, por isso, desperta a memória e força o pensamento. Apreender 

a intensidade, independentemente do extenso ou antes da qualidade nos quais ela se desenvolve, é o objeto de 

uma distorção dos sentidos. (DELEUZE: 25/09/2013, p.223). 
44

 O roteiro de um filme é o que desenvolve, por exemplo, o argumento dividido em planos, sequência e cenas, 

com as devidas rubricas técnicas e todos os diálogos.  
45

 Grande parte das matérias de jornalismo investigativo – curiosamente as que têm maior penetração na mídia, 

seja por elas mesmas, seja pelos estragos causados – enveredam por este caminho. Não convém, contudo, 

generalizar, pois o caráter ‘investigativo’ é também atribuído a outros tipos de jornalismo que não têm esta 

característica, ou mesmo a todos, se considerarmos que o caráter investigativo é inerente a essa prática. 
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Uma ação investigativa pode aventurar-se por caminhos mundanos, mas atua na 

socialidade, pois busca desmascarar, trazer do fundo obscuro aquela verdade que seria a 

verdadeira, única. Fixa-se num único regime de signos
46

, o da significação, pois acredita no 

poder da denúncia. Pode partir de um interesse mundano, mas desenvolve-se colada às formas 

da sociedade; sua materialidade é dada pelo conteúdo social. A aventura investigativa é 

tensionada pelo confronto e encerra-se nele. Tudo pode terminar em morte. 

O que entra na mundanidade em O segredo dos seus olhos cruza, choca-se, move-

se entre as durezas da sociedade argentina. Porém, não para desafiá-las, nem colocá-las à 

prova, nada a revelar. Mas vai abrindo passagens na linha dura.  

A força do que Espósito vê, exige a busca pelo assassino. Não simplesmente para 

que a justiça se cumpra, mas para que a ação da justiça liberte. A justiça não depende do 

Estado (nesse estado). É avaliada na perspectiva de um olhar mundano. Fazia-se necessária a 

prisão perpétua do assassino – não a pena de morte –, pois enquanto isso não acontecesse o 

marido da moça bonita não poderia viver a própria vida. Matar o assassino seria poupá-lo do 

pior. Essa é a perspectiva, esse é o problema. 

– O processo está arquivado, teríamos que reabri-lo.  

– Vocês estão me propondo destruir um documento público que tem a assinatura do juiz? 

Falsificar decretos com data também falsa para fazer como se o processo estivesse em 

andamento?
47

 

 

É sob a premência dessa necessidade que Benjamin Espósito propõe a Irene, sua 

chefe – e amada, por um amor ainda não consumado – que reabra o processo contra o 

assassino. Mesmo que por meio de ações ilegais.  

O mundano parece não levar a sério as formalidades sociais. Atitude que, aos 

olhos da sociedade não se sabe ao certo se movida por prepotência ou ingenuidade. O homem 

social tem do mundano uma certa imagem invejosa e errônea, porque desconhece
48

 as suas 

razões.  

O que move essa atitude mundana, não é um rigor moral, nem imoral – justificado 

pela boa causa. Trata-se de abrir caminho para a vida seguir. Nisso diverge radicalmente das 

tramóias de que se valeram os agentes da ditadura argentina, quando os fins justificam os 

meios em nome do bem-comum, da sociedade. A transgressão dos ditadores, segundo 

                                                 
46

 Sobre regimes de signo, vale indicar ALMEIDA, 2003. 
47

 Transcrição do diálogo de Espósito e seu ajudante, Sandoval, com Irene, sua chefe no Tribunal (aos 53:03 

minutos do filme): La causa está cerrada, tendríamos que reabrirla. / Me están proponiendo destruir un 

documento público...que tiene mi firma y la del juez?...falsificar decretos con fecha también falsa...para hacer 

como que la causa... se está moviendo?? 
48

 Deleuze, G. Guattari, F. MP 1 p. 47 
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objetivos claros de garantir o controle social, além de trair a moral, é injusta, nega as leis da 

própria sociedade de que é parte.  

Os mundanos ali agem orientados por uma intuição de justiça, de amor, de 

amizade. Já estão implicados com uma outra possibilidade de vida. Desse modo, emergem 

escolhas, traçam-se os destinos, fazem um novo mundo possível. O grande risco é a vida 

vazia, é perder a granulação luminosa que os orienta. Morrer não lhes parece o pior desfecho.  

Vida que me venta, sina que me brisa, só te inventa quem te precisa 
49

. 

O enfrentamento de si é contínuo. Viver não é uma luta contra a morte, mas 

contra a traição da vida
50

. Apesar da força com que os olhos sentem há dúvidas, há medo. O 

amor entre Benjamín e sua chefe, Irene, que a princípio parece impedido pelas diferenças 

sociais entre eles, pela falta de iniciativa do homem e pela rigidez passiva da mulher, ao final 

pode ser reinterpretado pelos signos da nova vida. A espera deixa de ser um atraso para ser 

um processo de abertura de ambos para o encontro. Irene não é mais a noiva e a profissional 

bem-sucedida e Benjamin não é mais o escritor de relatórios técnicos de perícia
51

. Já podem 

outras coisas. Percebem-se diferentes. A essas alturas já habitavam um outro mundo. Agora 

seria complicado. Mas difícil mesmo é a vida vazia. 

E o final do filme, o desfecho da história de cada personagem, só pode ser 

interpretado sob os signos da diferença que atuou na vida de cada um deles, pelo modo como 

os implicou e envolveu.  

Cada mundo no mundo é movido por seus problemas. Para acessá-los a pergunta 

não pode ser direta – qual é o seu problema? –, sob o risco de não se ver, na resposta, 

problema algum. Talvez essa seja a última coisa que se explicite. Antes é preciso encontrar-se 

na perspectiva que possa dizer que mundo (ou que mundos) aí se expressa(m). Exige um 

deslocamento de si, não para o lugar de um outro, mas para que se ponham em movimento 

fibras invisíveis no seu corpo, fibras que começam a vibrar para reproduzir aqueles sons
52

. 

                                                 
49

 Trecho do poema Quem chega tarde de Paulo Leminski. 
50

 É a diferença na intensidade, não a contrariedade na qualidade, que constitui o ser “do” sensível. A 

contrariedade qualitativa é apenas a reflexão do intenso, reflexão que o trai ao explica-lo no extenso. É a 

intensidade, é a diferença na intensidade que constitui o limite próprio da sensibilidade. Tem ela também o 

caráter paradoxal deste limite: ela é o insensível, o que não pode ser sentido, porque está sempre recoberta por 

uma qualidade que a aliena ou que a “contraria”, distribuída num extenso que a subverte e a anula 

(DELEUZE: 25/09/2013, p.223). 
51

 O que quer dizer amar alguém? É sempre apreendê-lo numa massa, extraí-lo de um grupo, mesmo restrito, do 

qual ele participa, mesmo que por sua família ou por outra coisa; e depois buscar suas próprias matilhas, as 

multiplicidades que ele encerra e que são talvez de uma natureza completamente diversa. Ligá-las às minhas, 

fazê-las penetrar nas minhas e penetrar nas suas (DELEUZE & GUATTARI: 1995, p.49) 
52

 Se é verdade que a criança ouve, se é verdade que aprende apenas a linguagem dos seres humanos, é sinal de 

que a linguagem humana deve operar nela uma grande impressão. Essas impressões devem ser tão fortes, 

causar uma tal intensidade de sentimentos e um tão profundo entusiasmo que ponham em movimento fibras 
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Outro dia, eu saía na calçada depois de um café na padaria [em São Paulo, Brasil] e veio 

de lá um mendigo, com o cobertor da noite apenas pendurado no pescoço, tomando uma 

sopa de macarrão fumegante, na vasilha de sorvete... Sem parar, apenas diminuindo o 

passo, falou comigo: 

M – viu aqueles mineiros?(tinha acabado de acontecer um acidente numa mina lá no 

Chile) 

– pois é, que bom que tiraram eles de lá, né? 

M – o buraco era muito fundo, dava mais do que um prédio desses... Será que ficaram 

esse tempo todo sem comer? 

– ah! isso não... 

M – passavam comida pra eles pelo buraco? 

– acho que eles tinham comida lá de reserva... 

M – e aquela cápsula vai ficar lá? 

– não sei dizer... 

M – é muito perigoso, o buraco era muito fundo... 

– ... 

M – ...arriscado toparem com o Cão.  

E foi indo embora, mantendo o olhar grave para mim, até ser obrigado a virar a cabeça 

por cima dos ombros
53

.  
 

O alívio de um mineiro chileno afluiu como um novo ar na atmosfera e sua 

passagem foi trazendo àquela rua, à esquina, à padaria, à superfície terrestre. E sob nossos 

pés, marcou o risco de outros mundos, bem perigosos.  

 

 

                                                                                                                                                         
invisíveis no seu corpo, fibras que começam a vibrar para reproduzir aqueles sons. (...) tudo vibra e se 

distende, preparando-se, no silêncio, para reproduzir os sons que causaram uma tão profunda emoção na mente 

inconsciente (Citação encontrada no blog O equador das coisas de Germano Xavier 

(http://oequadordascoisas.blogspot.com/), com a seguinte referência: MONTESSORI, Maria. Mente absorvente. 

2ª ed. Rio de Janeiro: Portugália- não está grifado no original). 
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 Das minhas anotações diárias. 
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2. PERGUNTA AO PESQUISADOR: onde está o pensamento do moleiro? 

 

Ginzburg (1987) conta a história de um moleiro, Menocchio, que viveu na região 

do Friuli, Itália, durante o século XVI. O seu esforço para reconstrução dessa história valeu-

se, principalmente, dos manuscritos do julgamento a que Menocchio esteve submetido pelo 

Santo Ofício. Analisa o registro das declarações do moleiro e graças a uma farta 

documentação, foi possível rastrear o complicado relacionamento de Menocchio com a 

cultura escrita, os livros (ou, mais precisamente, alguns dos livros) que leu e o modo como os 

leu e assim reconstruir a fisionomia, parcialmente obscurecida, de sua cultura [oral, popular] 

e contexto social (p.12) no qual se moldou.  

Dentre os fundamentos teóricos que possibilitaram a ousadia de tal reconstrução 

está a definição de cultura como o conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento, 

enfim, de produção mental, das ideias, das visões de mundo; e, aliado aos estudos de Mikhail 

Bakthin, compreende um relacionamento circular feito de influências recíprocas entre a 

cultura dominante e aquela das classes subalternas da sociedade pré-industrial europeia. 

A atenção de Ginzburg volta-se especialmente ao modo como se processa a 

significação no discurso de Menocchio e termina por observar um deslocamento de sentido, 

da religião para a política, por exemplo, produzido pelo que chama de ‘interpretação 

mundana’. Denomina ‘mundana’ em oposição à ‘religiosa’, como uma variação semântica do 

conteúdo, pela mudança de vínculo, se moral ou político (puramente humano) ou se 

propriamente religioso (da graça divina).  

Por diversas vezes, quando compara os textos lidos por Menocchio com seus 

depoimentos, surpreende modificações significativas, mas se mantém atento às ideias daí 

resultantes, observando nelas a influência de uma cultura oral, fator que sustenta como uma 

incógnita. Como sempre, Menocchio deformava agressivamente (de maneira completamente 

involuntária, é claro) o texto. A torrente de perguntas que Menocchio colocava aos livros ia 

muito além da página escrita (p.97-8). Ou seja, ao se manifestar, a perspectiva de Menocchio 

é tomada por Ginzburg como um conjunto de ideias, que 

não reproduzia simplesmente opiniões e teses de outros. Seu modo de lidar com os livros, 

suas afirmações deformadas e trabalhosas são sem dúvida sinais de uma reelaboração 

original. É evidente que não partira do nada. Cada vez com mais nitidez, vemos como ali 

se encontram, de modos e formas a serem ainda precisados, correntes cultas e correntes 

populares (p.101). 
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Sua análise visa decifrar, por exemplo, a cosmogonia de Menocchio (p.103), em 

que a ‘cultura oral’ aparece como ingrediente de uma chave de leitura oculta, capaz de 

produzir uma reelaboração original dos modelos preestabelecidos. Observa que o encontro 

da página escrita com a cultura oral é que formava, na cabeça de Menocchio, uma mistura 

explosiva. Esse ingrediente – a cultura oral – escapa por não se conseguir precisar os 

elementos que daí teriam advindo para compor a mistura. Porque busca decifrar os signos 

linguísticos da interpretação de Menocchio – e as fontes orais dele são impossíveis de serem 

determinados por razões óbvias – a cultura oral torna-se obscura, embora presente no material 

que apresenta em sua análise.  

De qualquer modo, abre o campo semântico ao contextualizar as ideias de 

Menocchio relacionando-as às aspirações de reforma radical da sociedade (corrosão interna da 

religião e tolerância religiosa), que marcaram as tendências de uma parte da alta cultura do 

século XVI e que se tornaram patrimônio da cultura “progressista” dos séculos seguintes. 

Está considerando uma tendência que havia, na época, a reduzir a religião a uma realidade 

puramente mundana, expressa por (e não ‘em’) diferentes linguagens, partindo de 

pressupostos diversos, mas que dá a perceber uma convergência parcial entre os círculos mais 

avançados da alta cultura e os grupos populares de tendência radical. O poder da interpretação 

mundana estaria na capacidade desta de corroer os fundamentos religiosos por dentro, como 

uma força das ideias. Essa análise é reforçada, pois, pelo fato de tais ideias circularem em 

uma rede interpretativa. ...fica claro que, mais uma vez, a rede interpretativa era de longe 

mais importante do que a ‘fonte’. Mesmo se a interpretação de Menocchio partira do texto, 

suas raízes eram profundas. 

Ressalta, também, que a cosmogonia de Menocchio não se limitava a uma crítica, 

mas era movida por uma perturbação: o choque relativista produtor de uma crise no 

etnocentrismo europeu.  

Com isso, Menocchio, nosso antepassado, torna-se um fragmento perdido, o qual 

só através de um gesto arbitrário podemos incorporar à nossa história (p.31). O que se 

perde, para Ginzburg, são as ideias que não vingaram no jogo de forças reformistas, nos 

desdobramentos históricos posteriores.  

É através de sua análise, no entanto, que se perde a ação de Menocchio ainda em 

curso nos seus depoimentos. As ideias do moleiro, pelo modo como a linguagem é articulada, 

têm uma força mais contundente do que a de um argumento: dão um corpo terreno à Igreja, 

mergulha-o em interesses materiais e desmancha a entidade santificada.  
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As variações de conteúdo não se limitam a quebrar significados, mas criam outro 

corpo – a si e ao mundo – capaz de suportar o campo problemático que se desenvolvia na 

Europa quinhentista.  

Por exemplo, é o que se pode ver no caso da alteração do estatuto de virgem – que 

adjetiva Maria, mãe de Jesus – produzida pela leitura de Menocchio. Ginzburg observa que o 

discurso da publicação é alterado por Menocchio, que mesmo sem deformar as palavras, 

inverteu o significado e um detalhe acabava se tornando o centro do discurso (p.81), 

mudando o sentido.  

O moleiro via Maria como ‘virgem’, porque ela estivera no templo das virgens, 

onde se preparavam para se casar. ‘Virgem’ era o nome dado àquelas moças e não dizia 

respeito a sua virgindade de fato, mas ao grupo ao qual ela pertencia. Esse era o detalhe. A 

ênfase dada pela publicação era aos anjos que separavam Maria das demais e conferiam a ela 

uma aura sobrenatural. Para Menocchio, não havia por que falar em virgindade e nada havia 

de santificado nela. 

Menocchio fala como quem vê Maria, se posiciona diante dela, não é uma 

operação meramente simbólica. Ginzburg ignora, no entanto, o corpo com e em que essa 

perspectiva foi criada nesse deslocamento do centro. Ao fazê-lo, Menocchio coloca-se fora 

dos enunciados católicos e, nesse lugar, torna-se capaz de recusar a santidade de Maria. Não 

se trata apenas de um novo discurso, mas da criação de um território. Não estaria aí, como 

prática, a cultura oral que Ginzburg persegue? 

Ginzburg comenta que o que fez Menocchio ater-se justamente a essa página do 

‘Rosário’ talvez tenha sido o fato de ter visto tantas vezes as cenas de Maria no templo e de 

José com os pretendentes, representados nos afrescos (...) nas paredes da igreja (p.81). Nesse 

momento da análise, Ginzburg vê todo um campo aberto às relações presentes no dia-a-dia de 

Menocchio, mas o ignora e toma os afrescos como uma possível justificativa para a atenção 

do moleiro à página lida. Ignora o que na manifestação pictórica estaria ativando, até mesmo a 

presença dos pretendentes nos afrescos como uma prática aliada à criação de um outro ponto 

de vista. Simplesmente mantém sua atenção à mente de Menocchio, onde acredita estar se 

processando a sua posição herética.  

E o moleiro insistia na sua declaração, como que querendo dizer à igreja que via, 

que não era besta, que sabia o jogo que a fez criar coisas para que essa pudesse exercer a sua 

dominação. Em outro momento, já havia manifestado seu julgamento sobre as manobras da 

Igreja: Na minha opinião, falar latim é uma traição aos pobres. Nas discussões os homens 
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pobres não sabem o que se está dizendo e são enganados. Se quiserem dizer quatro palavras, 

têm que ter um advogado (p.47). 

Quando o próprio Menocchio chegou a declarar: Senhor, nunca encontrei alguém 

que tivesse essas opiniões. As minhas opiniões saíram de minha própria cabeça (p.64). E 

mesmo sob tortura, insistiu: ó Senhor Jesus Cristo, misericórdia, Jesus, misericórdia, eu não 

me lembro de ter discutido com ninguém, eu poderia até morrer por ter seguidores ou 

companheiros, mas eu li por conta própria, ó Jesus, misericórdia (p.180), ele esclarece 

literalmente a sua visão, aquilo que ele via a partir do lugar onde se posicionava. Se tinha ou 

não companheiros, se mentia ou falava a verdade não importa, quando o que se mostra 

irreprimível nessa passagem era o moleiro sustentar sua perspectiva. Que força era essa senão 

a de um modo de existência? O próprio Ginzburg observa que a torrente de perguntas que 

Menocchio colocava aos livros ia muito além da página escrita (p.97-8), não estaria então a 

um passo de vê-lo implicado no que dizia? 

Outro exemplo: Ginzburg compara uma possível citação feita por Menocchio, em 

resposta aos inquisidores, com o texto original e conclui: o filtro da memória de Menocchio 

transforma a narração de Varagine em seu contrário. Esse filtro, em relação ao material 

mnemônico evocado, indicaria uma perda, um lapso. Entretanto, a filtragem se faz durante o 

depoimento de Menocchio aos inquisidores e, ao ser acionada, sustenta suas afirmações. Mais 

do que por uma falha, a memória parece movida pelo que lhe interessa no momento de suas 

declarações. Já não diz respeito propriamente ao texto lido, mas à estratégia fincada no ato de 

se posicionar. Ginzburg deixa o ato do depoimento para analisar o seu conteúdo semântico. 

Por que faz isso, se seu propósito volta-se para uma cultura oral? Parece ofuscado pela noção 

de cultura que circunscreve nesse termo apenas o que se pensa e não como o faz. 

Do oral ao escrito, parece haver um problema mal colocado. Em um trecho do 

livro, Ginzburg faz colocações que evidenciam essa questão: 

Nos discursos de Menocchio, portanto, vemos emergir, como que por uma fenda no 

terreno, um estrato cultural profundo, tão pouco comum que se torna quase 

incompreensível. Este caso, diferentemente dos outros examinados até aqui, envolve não 

só uma reação filtrada pela página escrita, mas também um resíduo irredutível de 

cultura oral. Para que essa cultura diversa pudesse vir à luz, foram necessárias a 

reforma e a difusão da imprensa. Graças à primeira, um simples moleiro pôde pensar em 

‘tomar a palavra’ e expor suas próprias opiniões sobre a Igreja e sobre o mundo. Graças 

à segunda, tivera ‘palavras’ à sua disposição para exprimir a obscura, inarticulada 

visão de mundo que fervilhava dentro dele. Nas frases ou nos arremedos de frases 

arrancados dos livros, encontrou os instrumentos para formular e defender suas próprias 

ideias durante anos, com seus conterrâneos num primeiro momento, e, depois, contra os 

juízes armados de doutrina e poder.  

Desse modo, viveu pessoalmente o salto histórico de peso incalculável que separa a 

linguagem gesticulada, murmurada, gritada, da cultura oral, da linguagem da cultura 
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escrita, desprovida de entonação e cristalizada nas páginas dos livros. Uma é como um 

prolongamento do corpo; a outra é ‘coisa da mente’ (p.112-3 / não está grifado no 

original). 

 

1 - Um resíduo irredutível de cultura oral: não se sabe ao certo o que aponta 

quando fala de um resíduo. Considera aí que a dominância da escrita não é absoluta – há 

resíduos – mas, ao mesmo tempo, que há uma perda – são só resíduos. Considerar ‘oral’ 

apenas uma modalidade da linguagem, com características que a escrita não consegue 

suportar, exige da análise um esforço de complementar essa falta com algo que justamente se 

perdeu, as marcas da oralidade. Sendo assim, o problema da interpretação das ideias de 

Menocchio torna-se um esforço de decifração mediante recurso a outras fontes. A atuação na 

cultura oral diz respeito apenas ao modo como a linguagem é proferida, sua gesticulação, sua 

base performática sensorial-motora? Deixaríamos de entender o que quis Menocchio dizer, 

porque não teríamos os seus gestos e a altura da sua voz para interpretarmos o significado de 

suas frases? Pelo seu depoimento escrito, porém, um outro problema se coloca: não seria 

possível pensar que ao ser tomado pelas forças de uma cultura oral, estar-se-ia sob outras 

condições, aquelas em que se move e é movido pela linguagem?  Dizendo de outro modo, não 

poderia a linguagem ganhar um poder de ação mais do que de representação pela prática da 

oralidade? Nesse caso do moleiro, como pode o caráter representativo – meio pelo qual se 

leva a realidade concreta ao pensamento – abarcar toda a ação da linguagem? Outros 

movimentos não estão impregnando o texto da transcrição, apesar das forças de cristalização e 

de emudecimento que se exerceram sobre o depoimento de Menocchio? Trazendo o caráter 

performático para a própria linguagem – independentemente de seu registro oral ou escrito – o 

resíduo irredutível de cultura oral não extrapolaria as ideias de que esse texto seria portador?  

2 - Para que essa cultura diversa pudesse vir à luz, foram necessárias a reforma e 

a difusão da imprensa: por que não acrescentar aí a inquisição e toda a sua forma de registro? 

Seria preciso cartografar toda uma época para situar o depoimento de Menocchio e ainda 

assim considerá-lo não só como decorrente de certas condições, mas ele próprio como força 

ativa naquele momento histórico. A reforma e a difusão da imprensa também estariam sendo 

engendradas nesse mesmo mapa. Os registros que se tem da época, como o próprio Ginzburg 

relata, apontam a condição do moleiro como particularmente afetada por um trânsito das 

conversações da época. Talvez ambas as novidades destacadas por Ginzburg tenham dado 

velocidade e rumo para algo que se produzia diuturnamente na sociedade europeia, com todas 

as variações de tal processo. 
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3 - um simples moleiro pôde pensar em ‘tomar a palavra’ e expor suas próprias 

opiniões sobre a Igreja e sobre o mundo: embora a existência singular desse moleiro possa 

ser confundida com uma individualidade, por que haveria de se supor que a reforma o tenha 

como que o autorizado a falar? As opiniões emanavam dele e preexistiam à reforma ou 

através dele foram se produzindo no mesmo processo que possibilitou a reforma? De outra 

perspectiva, por exemplo, não se pode ver o inverso, ou seja, a participação do moleiro na 

autorização da reforma? 

4 - tivera ‘palavras’ à sua disposição para exprimir a obscura, inarticulada visão 

de mundo que fervilhava dentro dele: do modo como está formulada, esta afirmação conduz a 

um movimento do pensamento de dentro (do moleiro) para fora, sendo a linguagem um meio 

de comunicação. Pela exposição do próprio Ginzburg, ao contrário, tem-se o quanto a 

linguagem cria conflitos para um novo modo de existência experimentado pelo moleiro, modo 

de tal sorte concretizado que o tornou vulnerável às forças de repressão da Igreja. Não se trata 

de algo dentro dele, mas algo que o tornou viável, algo de que ele não poderia abrir mão, 

mesmo que fora dos padrões dominantes na época. Padrões que, paradoxalmente incluíam-se 

nesse mundo quinhentista, tanto que era já um modo de existência. 

5 - Uma é como um prolongamento do corpo; a outra é ‘coisa da mente’: essa 

distinção entre oralidade e escrita não diz respeito a modos específicos de articulação da 

língua? Em outras palavras, que a oralidade faça-se com o corpo e a escrita com a mente não 

seriam características descritas por uma compreensão do que seja a linguagem mais do que de 

suas modalidades? O que ali estava em jogo não eram as possibilidades da linguagem? Pelo 

material analisado, a escrita ou a fala não se tornam do corpo ou da mente a depender do 

modo como foram praticadas? Não estaria aí nessa diferença o confronto de Menocchio com a 

Igreja? Ambos usavam a palavra, mas agiam de modos totalmente diferentes, dando um 

estatuto distinto para a linguagem.  

A ‘fala’ de Menocchio – do que podemos conjeturar das transcrições feitas pelos 

escrivães do Santo Ofício – era diferente, se não por outra razão, porque intrincada de 

metáforas, absolutamente ausentes na carta [escrita de próprio punho pelo moleiro] 

enviada aos juízes (p.153). 

 

Cabe colocar a diferença constitutiva da linguagem em outros termos: se essa age 

na criação de si e do mundo, se move o pensamento, dá corpo, vêm de corpos; por outro lado, 

se se coloca num plano distinto, transcendente àquilo a que se refere, são representações, 

figura um processo mental, serve ao pensamento abstrato. 
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O interessante é que Ginzburg vê isso e na sequência se desfaz do que vê, pois 

não considera como pensamento algo que não se sistematiza em ideias.  

Vamos partir do elemento mais evidente na linguagem de Menocchio: sua 

densidade metafórica. Enquanto as imagens que brilham no ‘Fioretto’
54

 têm o claro e 

exclusivo objetivo de serem didáticas, nos discursos de Menocchio, a função é outra; em 

certo sentido, inversa. Num universo lingüístico e mental como o seu, fortemente marcado 

por uma fidelidade absoluta às palavras, mesmo as metáforas devem ser tomadas com rigor 

ao pé da letra (p.117). 

No entanto, Ginzburg reduz o alcance do pensamento de Menocchio, dirigindo-o 

à necessidade de suprir um limite intelectual do moleiro: Essas metáforas recorrentes são 

com certeza uma resposta à necessidade de tornar mais próximas e compreensíveis as figuras 

centrais da religião, traduzindo-as em termos da experiência cotidiana (p.119). 

Em sua análise, descreve processos de construção em linguagem, mas sequer 

considera a possibilidade de seguir por aí, obnubilado que está pelas fontes filosóficas da 

terminologia usada pelo moleiro, bem como pelo mosaico daí resultante: 

Assim, uma massa de elementos compostos – antigos e não antigos – convergiu para uma 

construção nova. (...) com inconsciente desenvoltura servia-se de vestígios de 

pensamentos alheios como de pedras e tijolos. Porém, os instrumentos lingüísticos e 

conceituais com os quais tomou contato não eram neutros nem inocentes. Aqui está a 

origem da maior parte das contradições, incertezas e incongruências de seus discursos. 

Empregando uma terminologia embebida de cristianismo, neoplatonismo e filosofia 

escolástica, Menocchio procurava exprimir o materialismo elementar, instintivo, de 

gerações e gerações de camponeses (p.116). 

 

Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Quando observa que a crise do 

etnocentrismo passava, no século XVI (e assim seria por muito tempo ainda), pela geografia, 

mesmo sendo fantástica, e não pela história (p.138), não estava esboçando um campo 

problematizador do pensamento comunicado pela linguagem, linear, não contraditório, 

congruente, etc.? Não abria para um pensamento que se espalhasse através das forças terrenas, 

como um momento extraordinário num processo como esse, extraordinário do começo ao fim 

(p.101).  

Quando os papéis se inverteram e Menocchio tomou a iniciativa e tentou 

convencer o juiz, Guinzburg não conteve a surpresa: quem representa o papel da cultura 

dominante? E quem representa a cultura popular? Não é fácil responder (p.101) 

                                                 
54

  ...nas páginas do tal “Fioretto della Bibbia” comprado em Veneza por ‘2 soldos’ Menocchio 

encontrara os termos eruditos que desfilaram em suas confissões ao lado de palavras empregadas no dia-a-dia 

(p.114). 
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Em outro momento, Ginzburg se depara novamente com esse campo 

problematizador, desta vez mais diretamente voltado às categorias sociológicas:  

Ele [Menocchio] repropõe, com força, um problema cuja importância só agora se 

começa a perceber: as raízes populares de grande parte da alta cultura européia, 

medieval e pós-medieval. (...) uma época caracterizada pela presença de fecundas trocas 

subterrâneas, em ambas as direções, entre a alta cultura e a cultura popular (p.200-1). 
 

Em suma, a linguagem, essa matéria disponível pelos registros da Inquisição que 

traziam a transcrição dos depoimentos de Menocchio, foi considerada por Ginzburg como um 

registro simbólico, portador de símbolos cunhados no entrecruzamento da cultura oral e da 

literatura acessível à Menocchio. Sua análise perseguiu o que pensava o moleiro, qual a 

combinação que ele fazia entre aquilo que foi orientado pela cultura oral – a incógnita da 

equação de Ginzburg – e a literatura que dispôs. A linguagem foi tomada como um meio pelo 

qual o pensamento se expressou e não uma matéria que encarnou o modo como se fazia o 

mundo e a existência de Menocchio. O pensamento era a ideia, a cosmogonia, as relações 

estabelecidas por ele e a linguagem era o meio em que tudo isso se manifesta. Para Ginzburg 

não estava lá, mas era de onde se podia partir para buscar ou sugerir aquilo que ela 

comunicava. Por isso, em muitos momentos ele se referiu à cultura oral que também produzia 

o pensamento de Menocchio como um campo misterioso, desaparecido com a fala viva, sem 

registro, que ficou lá na Europa do século XVI. No esquema que estruturou sua análise, os 

registros de uma cultura erudita foram comparados às afirmações registradas de Menocchio e 

da diferença foi depreendido um construto verbal que dizia respeito tanto à cultura oral, da 

qual Menocchio participava, quanto ao juízo do moleiro em sua visão particular. 

Apesar disso, o percurso da análise não deixou de se impregnar das forças vívidas 

que atravessavam o julgamento de Menocchio. O próprio caráter da publicação – uma história 

e um escrito histórico – mostra-a como suscetível às forças da oralidade, e de outros processos 

menores em curso naquela época. Ao lê-la, é impossível não se ver corpo-a-corpo com o 

sonho do novo mundo. 
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3. PELAS TRILHAS DA HISTÓRIA 

 

O presente capítulo foi escrito para dar conta do terreno movediço desta pesquisa 

sem, todavia, endurecê-lo, pois está nele, no movediço, a sua consistência. 

Desenvolver a pesquisa e escrever este trabalho não tem sido fácil. A todo instante 

parece soterrar-se por uma avalanche de questionamentos que o tornam impossível. Atender a 

cada um deles exigiria responder com todo o arsenal acumulado pelas disciplinas de 

antropologia, psicologia, linguística, sociologia... E não é o caso. O trabalho é bem mais 

simples em sua concepção. Difícil mesmo é a habilidade que ele requer, ou seja, fazê-lo 

acontecer. 

Se fosse possível realizá-lo, em que lugar ele se situaria? De onde emergiria a sua 

força? Como ele poderia ser visível despido de qualquer pretensão de dar respostas 

substantivas aos problemas que o alcançam? 

Eis que, por um acaso desses que acontecem quando se está tomado por uma 

questão, o reencontro com um livro de história sobre a região do submédio São Francisco 

mostrou-me algo que eu não havia observado nas primeiras leituras que fiz dele há alguns 

anos atrás. 

A audição a que este trabalho se propõe é da fala de uma gente ignorada. Não é 

fácil compreendê-la como classe social, nem como um povo. Essa gente parece solta, sem 

grupo, sem vínculo, sem passado nem futuro, sem continuidade. No entanto, é uma gente que 

não se mostra pelas conexões que estabelece. Só mesmo aceitando sua existência ignorada 

para vê-la. 

Em toda a história, desde a conquista do submédio São Francisco até muito 

recentemente, essa gente viveu uma estranha liberdade: raramente ou nunca participou 

diretamente ali dos processos produtivos que orientaram o desenvolvimento econômico do 

país. A maior parte dos que foram escravizados, chegaram à região fugindo do cativeiro. 

Poucas foram as fábricas que a contrataram, pois quase não havia no lugar. Aliás, para um 

emprego formal, quase não havia vagas para essa gente até as últimas décadas do século XX. 

Nem se pode dizer que constasse como ‘exército de reserva’ (mesmo que o fosse para o sul e 

o sudeste). Quando algum interesse econômico ou estratégico para a o desenvolvimento do 

país voltou-se para o vale do submédio São Francisco, as pessoas e a própria ‘região’ 

geográfica que ocupavam ficaram entregues à própria sorte. O que conheceram desses 

sistemas produtivos deu-se em regiões distantes, quando migravam. 
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Isso não quer dizer que essa gente estivesse esse tempo todo isolada, entregue às 

carências e aguardando que algo as suprisse, como fez crer a “invenção do nordeste”
55

. E nem 

só a migração foi a resposta. Pelo contrário. A terra foi sendo subdividida a partir do 

momento em que deixou de ser interessante economicamente. O trabalho na agricultura e na 

criação de animais foi se desenvolvendo com os conhecimentos da tradição e aqueles 

aprendidos na lida diária. O contato com as demais regiões do país fazia-se por iniciativas 

particulares, indo buscar o que lhes interessava. As relações políticas estiveram entranhadas 

na própria vida social. O Estado só se fazia presente encarnado naqueles que dominavam a 

região, eram os mesmos que extorquiam e oprimiam. As relações de poder eram (e ainda são) 

diárias e se praticavam (e continuam se praticando) sem mediação
56

. O modo de vida mudava 

muito lentamente até então. Essa condição, tanto de gente ignorada como de lugar ignorado 

(seu território), deu tempo de se refazer sob as diferentes formas de violência sofrida e 

praticada ao longo dos séculos e parecia querer emergir daí um povo, ou vários povos, com 

suas tecnologias, suas organizações, suas referências... 

Nas últimas décadas do século XX, com os projetos de irrigação, com a chegada 

de algumas fábricas do sul ou sudeste do país, com as obras da barragem de Sobradinho, 

foram tomadas as terras, os recursos das populações, suas formas de organização, e tanto as 

transformações do modo de vida se intensificaram, como a pobreza se agravou. Atualmente, 

com a velocidade com que novas exigências se impõem, no sentido de envolvê-las no ciclo 

produtivo do capital, sob novas formas de violência, mais uma vez os ignorados são 

pisoteados. E, quando é assim, sempre se corre o risco de silenciar, irremediavelmente, a 

potência de suas vozes. 

É o fim da chamada cultura oral? É possível. Mas não é disso que trata o presente 

capítulo. A incursão por uma certa historiografia pretende situar a condição de ‘ignorado’, 

condição essa um tanto diferente de ‘explorado’, de ‘dizimado’, de ‘oprimido’, de ‘isolado’. 

De algum modo, essa condição está por toda parte, pois as formas de dominação a que 

estivemos submetidos, desde as conquistas dos territórios colonizados, deixavam vazios, por 

razões estratégicas, e estes foram ocupados com outros modos de vida. Foi o lugar da 

dominação em que o dominador exerceu a sua ausência. Foi o lugar onde as forças menores 

ganharam tempo.  
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 Refiro-me às imagens e discursos que, ao longo do século XX, produziram uma identidade-Nordeste ali onde, 

antes, as pessoas e seus problemas não existiam no cenário nacional, como bem mostrou Albuquerque Jr. (1999).  
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 Alguns exemplos: as regras, as leis dependem de quem as usa e a quem/a que se destinam. Entre duas pessoas 

que se encontram, uma das primeiras coisas que estabelece é quem manda em quem, às vezes perdura essa 

disputa até o final da conversa, mesmo que amigável. 
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Este capítulo pretende contar a história desde a perspectiva do ignorado, e, por 

outro lado, a ambiguidade na constituição da Figura do próprio personagem ignorado. 

(Figura
57

, com letra maiúscula, como tratou Deleuze (2007) a propósito da pintura de Bacon).  

A bibliografia escolhida, embora se valha de fontes que exerceram e exercem a 

dominação, é produzida por um autor ‘ignorado’, que busca sustentar essa perspectiva, e é 

possível ver o seu embaraço no trato histórico da região.  

Ao mesmo tempo em que daí emerge o ignorado, institui-lhe um lugar que 

mascara e desconhece por onde passa sua língua, que dimensão da experiência ela nomeia e 

que processos de subjetivação se dão ali, especialmente as linhas de fuga de sua aparente 

submissão.  

A metodologia de construção deste lugar do ignorado pelas trilhas da 

historiografia não poderia obedecer a lógica de sua interpretação. Do ponto de vista desta 

lógica, o texto poderia parecer um tanto caótico; no entanto, este aparente caos segue na 

verdade uma decisão metodológica do pesquisador de abrir clareiras no discurso acadêmico, 

de maneira que se possa entrever a singularidade deste lugar construído pela 

presença/ausência do Estado ao longo do processo colonizatório.   

Com as trilhas que conseguiu abrir em uma certa historiografia regional, esta 

pesquisa pretendeu situar a si e esclarecer a razão de ser da atenção proposta para/pela fala 

dos entrevistados.  

 

3.1. A escolha da historiografia: o livro e a sua história 

 

A colonização de um lugar específico no interior do país, para ser contada nas 

suas passagens históricas, precisa ser garimpada nas livrarias, nos sebos, nas bibliotecas, 

encontrar o diário de um frei... É assunto de uma ou duas linhas no meio de um livro. Vez ou 

outra aparece perdida em alguma nota de rodapé. Um indício aqui, uma informação ali. Ora 

alguma coisa bate. Ora não bate.  

E foi assim que Esmeraldo Lopes Gonçalves escreveu Opara – formação 

histórica e social do submédio São Francisco
58

, publicado em 1997. Quem é Esmeraldo 
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 Neste caso, a Figura não é o retrato, o que sobressai a um fundo. É uma torção que aciona a paisagem ao 

mostrar-se. O corpo só se revela quando deixa de ser sustentado pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir 

os ossos, quando ambos existem um para o outro, mas cada um em seu lugar, os ossos como estrutura material 

do corpo, e a carne como material corpóreo da Figura. A Figura em Bacon precisa atingir essa tensão pictórica 

da carne e dos ossos. Ora, é a vianda [o pedaço da carne animal] que realiza essa tensão na pintura, inclusive 

pelo esplendor das cores. (...) Na vianda, é como se a carne ‘descesse’ dos ossos (DELEUZE: 2007, p.74). 
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Lopes? O livro foi impresso em uma gráfica de Petrolina, cidade do interior pernambucano, 

na margem do rio São Francisco. Uma tiragem pequena, distribuição limitada. De modo que 

pouca gente de fora conhece Esmeraldo Lopes e pouco se ouve contar nas escolas da 

formação histórica e social dessa região.  

Ao que parece, num primeiro momento, esse livro veio atender a uma carência, 

suprir as escolas, apoiar os professores de história. Inclusive, algumas passagens soam bem 

didáticas, coisa de conversa de professor com aluno. Esmeraldo Lopes sabe bem como é isso. 

Na orelha do livro, o jornalista Marcelino Ribeiro
59

, nascido e criado em Juazeiro 

da Bahia, escreve: 

Entre o início e a finalização do livro, lá se foram cinco anos. Finais de semana, férias 

consumidas em leituras, redações, reflexões solitárias exasperantes, conversas, 

discussões. Não bastasse conjugar esse esforço com a labuta do dia-a-dia de professor e 

pai, Esmeraldo ainda bateu-se contra o descaso de prefeitos das cidades da região para 

com a memória de seus municípios. Os prédios, com nomes que sugerem bibliotecas, não 

abrigam livros que falem da história da região. Muito da bibliografia consultada só foi 

possível com a boa vontade de amigos de São Paulo e Recife. Na consulta bibliográfica, 

o lapidar meticuloso de quem sabe de uma triste verdade: aos índios, vaqueiros, 

beiradeiros, oprimidos, não foi dada a chance de contar sua parte da história. A 

finalidade deste OPARA é contar esta HISTÓRIA. 

 

Além dos problemas de fonte de informação, de divulgação da pesquisa, outro 

problema: o que é possível contar com uma história regional? 

Albuquerque Júnior (1999) critica a pretensão da historiografia regional, 

argumentando o quanto o campo identitário no qual essa pretende se inscrever – a região – já 

é produto dos processos históricos mais amplos, é uma noção que nos envia a um espaço sob 

domínio, comandado. (...) Ela nos põe diante de uma política de saber, de um recorte 

espacial das relações de poder (p.25). Uma preocupação atenta para as configurações do 

saber-poder.  

Todavia, sua perspectiva de uma história sem mais adjetivos pode também se 

limitar a mostrar a cara dessa identidade, a invenção do nordeste, por exemplo, como 

produzida nessas configurações. Cai como uma máscara o feixe imagético e discursivo e 

tornam-se visíveis as forças dominantes que o sustentam e são sustentadas por ele.  

Na época em que escreveu Opara, já chegando o ano 2000, quando a destruição 

de Canudos (Belo Monte) completava cem anos, ainda se encontravam, ao relento, vestígios 
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 Publicado originalmente conforme a referência: GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. Opara – formação 

histórica e social do submédio São Francisco. Juazeiro: [s.e.], 1997. As páginas citadas referem-se ao livro, mas 

atualmente, com poucas alterações, Opara está disponível para download em 

http://www.esmeraldolopes.com/?pagina=download 
59

 A apresentação do livro foi feita pela historiadora Odomaria Bandeira e a capa pelo artista plástico A. C. 

Coêlho de Assis, ambos também nascidos e criados em Juazeiro da Bahia. 

http://www.esmeraldolopes.com/?pagina=download
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impressionantes daquela guerra, pedras perfuradas por balas, casco da garrafa usada por um 

soldado, coisas assim, espalhadas pelo lugar onde hoje é o município de Canudos. Aquela 

paisagem parecia esquecida, apesar dos inúmeros pesquisadores do tema. Há algo sempre 

ignorado na região. 

... os habitantes da Caatinga não são percebidos na dimensão concreta de suas vidas, 

pois não são ouvidos em suas falas e nem vistos em suas ações, assim como também a 

ideia que formam sobre a Caatinga não passa de um amontoado de suposições, algumas 

com base em algum conhecimento parcial, outras como fruto de pura imaginação 

(GONÇALVES: 2012, p.2). 

 

Para quem, apesar do esforço que demanda, insiste em escrever sobre uma região 

qualquer, o que está em jogo é algo mais complexo. Talvez desmanchar uma identidade 

regional – como Albuquerque Jr. aponta ser necessário fazer – mas mostrar outra coisa ali. 

Algo que parece esquecido. Isso é o que de mais imediato ocorre. De qualquer modo, é 

preciso contar. 

José de Souza Martins (2012) abre outra perspectiva ao ‘regional’, ao considerar 

que a História não será corretamente decifrada pelos pesquisadores se não estiver referida a 

esse âmbito particular que é o do sujeito e o da história local, isto é, ao modo de viver a 

História (p.117). O nexo entre a História e a vida cotidiana nem sempre está claro. Não se 

pode reduzir uma à outra. Para descobri-lo, sua pesquisa segue pela margem da sociedade, 

pela particularidade aparentemente insignificante dos homens comuns – e que como 

insignificantes são tratados pela ciência (p.120) – por onde passam as formas e conteúdos 

dos grandes processos históricos, quase sempre ocultos e invisíveis.  Desse modo tanto 

enriquece a compreensão da História como enriquece a consciência histórica daqueles que 

anseiam encontrar o seu destino no destino do gênero humano (p.117). 

Desse ponto de vista, faz-se a crítica da história que se baseia na leitura 

economicista dos documentos e, com isso, perdem-se outros dados que mediatizam a inserção 

do homem comum nos processos históricos. A história da escravidão nos canaviais e cafezais, 

por exemplo, reduz a realidade do negro em cativeiro exclusivamente ao trabalho escravo, 

pela sua inserção no processo de produção não capitalista do capital. Há sempre outros 

tantos aspectos da realidade profunda que se distribuem nas atividades produtivas e não 

produtivas. E ainda,  

Se entendermos que a memória não é apenas a recordação verbalizada, então há muito 

mais a considerar. A memória do passado, isto é, das experiências sociais passadas e dos 

antepassados, se inscreve nos gestos, nos gostos, na audição, nos sotaques, no paladar, 

no olfato, nos cheiros (MARTINS: 2012, p.129). 
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Opara era o segundo livro de Esmeraldo Lopes Gonçalves e, depois desse, 

escreveu outros, embrenhando-se cada vez mais na região. Como que retornando, adentrou 

Curaçá, na Bahia, município da margem do rio São Francisco, onde ele nasceu e se criou. Mas 

do ponto de vista da série cronológica dos livros, afasta-se cada vez mais da experiência 

própria para, transformar a si e a sua escrita capazes de deixar vir o trançado do lugar. Quando 

escreveu Caminhos de Curaçá, em 1999, e que na cidade, no beiral das portas, e no interior, 

num banco sob um pé de pau
60

, as pessoas liam e comentavam o livro, pensou meio atônito: 

parece que escrevi um livro de ‘autoajuda’. 

Se desfazer o rosto é um grande feito, é porque não é uma simples história de tiques, nem 

uma aventura de amador ou de esteta. Se o rosto é uma política, desfazer o rosto também 

o é, engajando devires reais, todo um devir-clandestino (DELEUZE & GUATTARI: 

1996, p. 58). 
 

As geopolíticas do conhecimento, que Castro-Gómez e outros (2002) abordam, se 

articulam a partir de uma consciência de um lugar distinta da inconsciência do lugar nas 

teorias que se creem universais
61

. Com a emergência do sistema moderno colonial global, que 

coincide com a expulsão dos muçulmanos da península ibérica e a conquista das Américas, 

outros modos de ver o mundo foram subalternizados. E esclarecem, como fruto dos últimos 

500 anos 

...a escrita alfabética e o domínio colonial constituíram uma narrativa dominante da 

realidade cuja perspectiva representa a si como universal, ainda que se trate de 

conhecimentos particulares, resultantes dos interesses e contextos histórico-sociais em 

que o conhecimento se produz
62

. 

 

O avanço do capitalismo na Europa exigia normalização dos corpos e dos 

espíritos para torná-los produtivos. E é aí que se insere o colonialismo. O perfil do sujeito 

“normal” (homem, branco, proprietário, trabalhador, letrado, instruído, heterossexual,...) 

requeria a imagem de um “outro” situado fora do espaço europeu. O normal como 

contraponto do selvagem das Américas, África, Ásia. Os que estão fora ainda estariam 

vivendo o espaço da barbárie. O Renascimento, pois, não pode ser considerado como um 

fenômeno europeu, nem separado da economia-mundo. Constituiu-se numa linha de fuga 

frente à cultura teológica medieval, mas não ao capitalismo. 
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 Pé de pau é uma expressão corriqueira na região, quando se quer referir a uma árvore qualquer, 

independentemente de qual seja. 
61

 Tradução livre de: ... se articulan entonces desde una consciencia del lugar distinto a la inconsciencia del 

lugar em las teorías que se creen universales (Castro-Gómez e outros: 2002, p.12). 
62

 Tradução livre de: ... la escritura alfabética y el dominio colonial constituyeron una narrativa dominante de la 

realidad cuya perspectiva se representa como universal aunque se trate de conocimientos particulares, 

resultantes de los interesses y contextos histórico-sociales en los que el conocimiento se produce (SCHIWY, 

Freya. In: CASTRO-GÓMEZ e outros: 2002, p.105). 
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Só que a história da colonização continua até hoje, por outros meios. A Europa 

trata de deixar no passado a exploração colonial. A produção material associada à 

industrialização, para quem os conhecimentos tradicionais eram um entrave ao 

desenvolvimento, já não é mais o centro estratégico do capitalismo. O capital vale-se da 

produção imaterial, baseada nos símbolos e informações, e impõe-se sobre a diversidade 

cultural, genética, de enunciação e produção de conhecimento. O crivo agora é outro, o que 

interessa ao capital é válido, o resto assume o lugar da “doxa”. Uma estratégia 

universalizante, não exclui mais o “outro”, pelo contrário, o incorpora à sua perspectiva, essa 

é a referência (nada mais do que aquilo que interessa a reprodução do capital).  

A compreensão dos processos que condicionaram e condicionam a hierarquização 

do conhecimento tece-se por uma rede de estudiosos das ciências sociais. Boaventura Sousa 

Santos, português; Catherine Walsh, americana; Santiago Castro-Gómez, colombiano; Freya 

Schiwy, alemã... Junto com as populações colonizadas, fazem a crítica ao seu campo teórico – 

as ciências sociais – e experimentam metodologias, linguagens, tecnologias de produção e 

apresentação dos discursos, como por exemplo, a possibilidade de um diálogo crítico entre 

diferentes comunidades interpretativas, buscando deixar para trás o estabelecimento de uma 

hierarquia entre elas e assim conectar os conhecimentos e as ciências sociais com sujeitos 

reais
63

. 

São muitos, então, os que se debatem nesse meandro do saber dominado, 

colonizado, silenciado. Certas iniciativas são um furo n’água, como aponta Albuquerque 

Júnior (1999), quando a história regional está presa à dizibilidade regionalista e à rede de 

poderes que sustenta a ideia de região como referencial válido para instituir um saber, um 

discurso histórico (p.29). Nesse caso não haveria outra história, pois o estatuto regional não 

deixaria de reproduzir as formas do saber e poder dominantes. 

Há, por outro lado, o desafio de decifrar a História em meio a uma sociedade 

dividida de muitos modos, um mosaico de tempos e espaços sociais. Uma explicação dos 

processos históricos pelo todo concreto será sempre pobre e incompleta. Assim 

compreendendo, impõe-se como necessária a história local. 

Outras iniciativas têm ainda que se ver com as suas próprias ciências: 

Na opinião do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, as ciências sociais 

contemporâneas se encontram frente ao desafio de realizar uma segunda ruptura 

epistemológica. Se a primeira ruptura, realizada nos séculos XVIII e XIX, se deu frente à 
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 Tradução livre de: ...la possibilidad de um diálogo crítico entre diferentes comunidades interpretativas, 

buscando dejar atrás el estabelecimiento de uma jerarquia entre ellas y así conectar los conocimientos y las 

ciencias sociales con sujetos reales (Castro-Gómez e outros: 2002, p.15). 
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“doxa” dos saberes tradicionais, a segunda deve fazer-se frente à primeira, quer dizer, 

frente à hierarquia dos conhecimentos produzidos pela episteme moderna
64

. 

 

Diferentes perspectivas vão lançando expedições pela história. Esmeraldo Lopes 

não participa de nenhum grupo de estudiosos. Já tentou, mas por algum motivo a sua 

“independência” criou dificuldades. Seguiu sozinho e diz por aí que é melhor assim. Não é 

que seja um autodidata pura e simplesmente. Seus aliados são outros. 

Tenho a certeza que ela [sua última obra] também não é nada, porque embora a maioria 

das pessoas tenha a capacidade de fazer nada com remuneração e sem muito sacrifício 

ou sacrifício nenhum, e ao mesmo tempo pegam o nada feito para apresentá-lo como 

feito grande, eu fiz este feito com muito sacrifício e tenho certeza que ele é alguma coisa. 

E a coisa, feita exclusivamente à custa de minhas disponibilidades financeiras e 

materiais, de cortes em minha própria carne, do roubo do meu tempo de descanso, do 

meu tempo de ócio, do meu tempo para conversar coisas sérias e besteiras, para beber 

cerveja e para o mais que pudesse ter sido. Inclua-se aqui também o tempo que pedi 

emprestado aos caatingueiros que me concederam entrevistas, dispuseram-se a jogar 

conversa fora, acataram a solicitação ou se ofereceram para caminhar pelos chãos de 

seus lugares mostrando as coisas, respondendo perguntas, aturando minhas 

inconveniências e que me receberam ou me agasalharam em suas casas (GONÇALVES: 

2012, p.6). 

 

Por esse caminho, é mesmo melhor chegar só.  

Interessa neste momento trilhar a escrita de Esmeraldo Lopes. Como sociólogo, 

graduado em São Paulo e mestre em Recife, guardou interesse e domínio sobre as teorias 

estudadas. Preza a análise do campo social dividida em infra e superestrutura; a 

preponderância das relações de produção, coisa e tal. Como catingueiro, leva um jeito meio 

desajeitado e rude dentro das formalidades dos ambientes e mais à vontade lá pelos matos. 

Esmiúça as informações
65

, pois ao que parece, quer deixar tudo como foi bem contado, antes 

que seja tarde demais. Nisso é mesmo pessimista. Segue por um lado aquelas condições do 

poder/saber que distribuíram e fizeram uma região geográfica, sociocultural, e, ao mesmo 

tempo, vai atrás de algo que se bate na aspereza da paisagem sem nunca conquistá-la.  

A cada vez é como se se aproximasse mais e mais e tocasse, pegasse, vagasse 

nesse chão. Quando menos se espera, num certo ponto do caminho, parece que a tristeza o 

abate, como quem andou, andou e não acha que tenha saído do lugar numa história sem 
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 Tradução livre de: en opinión del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, las ciencias sociales 

contemporáneas se hallan frente al desafió de realizar una segunda ruptura epistemológica. Si la primera 

ruptura, realizada en los siglos XVIII y XIX, se hizo frente  a la “doxa” de los saberes tradicionales, la segunda 

debe hacerse frente la primera, es decir, frente a la jerarquia de los conocimientos planteada por la episteme 

moderna (Castro-Gómez e outros: 2002, p.12). 
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 O livro Opara..., é bom lembrar, serviu de prova, por volta do ano de 2000, ao processo judicial em que 

remanescentes indígenas reivindicavam a posse de umas terras. Esmeraldo Lopes foi obrigado a depor como 

testemunha. 
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futuro. Em outro ponto, se joga com fúria contra os vetores da trama histórica, chora dois 

choros, o que foi e o que não foi e poderia ter sido.  Mas de um jeito ou de outro persiste. 

Nem sempre os acontecimentos se desenrolam obedecendo o limite de bitola e o 

ordenamento de caminho, e muitas vezes são fruto de contingências várias que se 

combinaram sem prévio acordo dos fatores que lhes fizeram possíveis e que se 

sucederam no tecer caótico dos jogos de força, no enfrentamento das intempéries, na 

convivência entre arrumados e situações variadas. E quando buscamos compreendê-los, 

acabamos organizando-os e tomando-os em feitio e feição fabricados pelo nosso ver. 

Depois, a mutilação dos acontecimentos por novas ocorrências, o seu desfalque pela 

ação do tempo. No fim, o que se avista são os vultos de destroços depositados pela 

história, às vezes sob a forma de partículas mínimas, esbandalhados nos caminhos. 

Olhando-se para eles, defronta-se com o desarrumado, desconexo, isolado. Impossível 

recompô-los, reordená-los na integridade de suas ocorrências, combinações e situações 

(GONÇALVES: 2012, p.4). 

 

A tarefa árida e espinhosa é como adentrar na caatinga, é preciso estar atento às 

suas nuances. 

Seu caminho de escritor vem se desenhando e desenhando e aí vão aparecendo 

Figuras. E, por escrito, vai achando jeito de dizer o tempo do lugar. Para a Figura não há um 

espectador, mas uma testemunha do seu acontecimento. 

É narração, descrição, análise e interpretação impregnada de impressões, costuradas e 

alimentadas com imaginação, pois não tratei apenas do que vi, ouvi ou deduzi, mas 

também do que percebi pelo caminho do sentimento, do que pode ter sido. Também não é 

uma obra literária. É outra coisa que não sei o que é 
66

. 

 

De certo modo, o autor testemunha algo que não decorre dessa formação histórica 

e social, dessa estrutura, mas que atua para se derramar nela, tomar seu próprio rumo. E como 

autor, e como escrita, por sua vez, aqui e ali vem escorrendo das estruturas gramaticais e 

analíticas, atuando como as Figuras, criaturas testemunhas de seus escritos, que o têm 

conduzido na pesquisa, na língua, na sustentação de uma outra perspectiva diferente da 

historiografia predominante, aquela que torna o tempo do lugar secundário, primitivo, arcaico, 

pobre, enfim, desinteressante e o ignora.  

Agora, é reunir forças, tomar um ar, para imergir na longa história de Opara e 

rapidamente atravessá-la tendo avistado as Figuras que acompanharão o que virá a seguir, 

neste trabalho de tese. (Para evitar uma poluição gráfica, as citações do livro Opara... 

aparecerão apenas com o número da página do exemplar impresso. Os demais livros desse 

autor e de outros serão devidamente referenciados). 
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 Em seu último livro, Catingueiros e caatinga – a agonia de uma cultura, embora bem diferente do primeiro, 

Esmeraldo Lopes apresenta seu trabalho deixando mais claro o que ali em Opara já era possível vislumbrar. 
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3.2. Trilhas pela história regional: o visível e o ignorado 

 

Essa história é geográfica. Para ouvi-la é preciso pisar no mapa e avistar lá na foz 

os portugueses tomando conhecimento da existência de um rio. Era lá que estavam, 

arranhavam o litoral.  Foi dali que batizaram todo o rio. Seguindo sua tradição, batizaram o 

rio daquela foz com o nome de São Francisco, o santo do dia. Para os índios, havia um rio no 

seu curso, o rio era Opara, que na língua tupi quer dizer tonto, perdido, que não sabe para 

onde vai, sem rumo (p.15). 

Ao longo do Rio Opara, Amoipiras, Tupinambás, Caetés, Gês, Ocrens, Tamaquiús, 

Paiaiás, Maracás, Sacragrinhos e alguns outros grupos e/ou nações marcavam seus 

passos e compunham suas vidas. (...) Os estudiosos presumem que os agrupamentos 

indígenas mais recentes na região eram formados pelos índios Cariris que haviam sido 

expulsos do litoral pelos índios Tupis (p.13). 

 

A costa brasileira, onde chegaram os portugueses, passou por uma história bem 

distinta daquela que conta a colonização do interior, particularmente da região denominada 

submédio São Francisco. 

Quando os portugueses iniciaram a prática de escravidão indígena no litoral, alguns 

grupos de índios Tupis também vieram se asilar no vale do Rio Opara e foram se 

fundindo ou lutando contra os índios Cariris. A natureza do vale não podia ser de bom 

agrado, entretanto, fora a que lhes sobrara. Nesta região supunham-se livres, longe dos 

portugueses: um refúgio, como antes também pensaram os Cariris (p.13). 

 

É importante salientar: até então o interior era ignorado pelos portugueses, o que 

possibilitava aí um refúgio.  

A busca do ouro fez muitas entradas rumo ao sertão
67

, expedições que partiam de 

São Vicente, Salvador e Olinda. Como nesse momento estavam atrás de todo tipo de 

informação, os colonizadores foram gentis com os habitantes do vale. Palmilharam 

amplamente as terras da região, mas não encontraram ouro (p.15). Vieram encontrar só bem 

mais tarde, na região de Jacobina. 

Toda parte sob a dominação da colônia ia sendo ocupada, para gerar e extrair dela 

riquezas. No litoral, a produção agrícola, especialmente a cana de açúcar, fez-se com a 

escravização de índios e, depois, de africanos. Lá foi imposta a condição de propriedade à 

terra e aos homens.  

Escasseados os índios do litoral, a região do Vale do São Francisco foi incluída no 

roteiro dos portugueses que passaram a organizar expedições com objetivo exclusivo de 

                                                 
67

 Embora se tenha acostumado a chamar de ‘sertão’ o sertão nordestino, o termo aqui se refere ao interior em 

geral, à terra despovoada. A noção é bem clara do ponto de vista da colonização, visto que essa chegou pelo 

litoral e considerava terra povoada apenas aquela ocupada pelo seu próprio povoamento. Até o século XX, no 

entanto, havia índios no sertão, mesmo em São Paulo (conforme Lévi-Strauss, 1996). 
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aprisioná-los para a escravidão. A terra foi sendo manchada de sangue e o ar foi se 

enchendo de ódio.(...) Até 1620, as expedições mineradoras e escravizadoras de 

indígenas, iniciadas a partir de 1595, aproximadamente, foram o motivo fundamental da 

presença dos portugueses na região. Pela característica que tinham não os fixou à terra. 

Eles apenas passavam devastando o sertão. Os índios reagiam aos intrusos lutando e 

praticando artimanhas. Várias expedições foram dizimadas pelos combates ou pela fome. 

Mas houve muitas que fizeram vingar seus intentos, deixando atrás de si mortos, 

desgarrados e pestes (p.16-7). 

 

Quando os cativos fugiam da escravidão no litoral, também se asilavam no sertão, 

mas o refúgio no vale do São Francisco não durou cem anos. Depois da caça ao ouro, depois 

da caça aos índios, vieram as boiadas.  

O gado, que atendia ao consumo, à exportação de couro, ao trabalho nos 

engenhos, não poderia coexistir no mesmo espaço da agricultura, pois os animais invadiam as 

roças e danificavam as plantações (p.18).  

Por volta de 1550 os rebanhos foram sendo encaminhados na direção do interior. 

Em 1624, Francisco Dias D’Ávila recebe um alvará que lhe concede o privilégio de devassar 

os sertões e, combinando com sua ambição pessoal de encontrar riquezas, penetrou no sertão 

atingindo as terras onde hoje se localizam os municípios de Jacobina, Juazeiro e 

Jeremoabo... (p.19). 

Toda a trama tem explicação, mas se passa sabe-se lá onde. Para os povos que 

aqui habitavam, nômades como os Cariris, negros refugiados, cada coisa só chegava quando 

se podia avistar, sem aviso prévio, no impacto. 

Os mandatários da Casa da Torre não encontravam nenhuma dificuldade para obter as 

cartas de sesmarias que solicitavam. Tinham, entretanto, de garantir o domínio sobre 

elas e isso foi feito desde o primeiro Garcia D’Ávila através de guerras inclementes 

movidas continuamente contra os índios (p.21). 

 

A lógica da conquista se materializava na região: era a apropriação de todas as 

terras e dizimar aqueles que não serviam para a produção ou para assegurar o domínio. Esses, 

por sua vez, além de revidar e se defender, ou embrenhar em esconderijos ou recuar, se 

podiam ver o confronto, não tinham ideia das suas dimensões.  

Animais soltos no mato são caça. Se há fome, vão caçar. E lá vêm os bois, mas 

em seguida vem chumbo dos portugueses, dos vaqueiros... Não podiam caçar boi. O boi não 

era um animal, como pensavam os índios, era um bem dos portugueses Os índios perdiam 

espaço e iam sendo espremidos nas serras, nas linhas e às margens do São Francisco (p.42). 

E ainda, quando a seca apertava, o rebanho era lançado sobre as plantações 

indígenas. A noção de propriedade privada ali no boi, tão óbvia para os colonizadores, fez frei 

Nantes pensar que comiam o gado dos portugueses como compensação pelas terras que os 
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portugueses lhes tomavam (p.42). Essa talvez não fosse essa a lógica indígena. O que pode ter 

acontecido é, com o tempo, os índios terem alcançado a lógica dos portugueses. Os relatos 

dão a entender, no entanto, que os índios perceberam logo o boi como um ponto sensível, 

nevrálgico, ou seja, além de matar-lhes a fome, comer o boi feria o inimigo. 

Foi mudando o cenário. O que poderia ser uma disputa pela caça e pelo território, 

passa a ser um confronto entre índios e portugueses. 

Os Cariris, numa só noite mataram oitenta e cinco portugueses e vaqueiros (p. 

43). A reação dos criadores organizou-se como para uma guerra. A caminho do confronto, 

conseguem capturar espiões e localizar os inimigos. Frei Nantes relata: 

Fez-se uma carga contra eles sem muito resultado, uma vez que os índios, batendo-se a 

flechadas, ficam em movimento contínuo e movem-se com tanta rapidez, que não é 

possível fazer pontaria com o fuzil; olham sempre para a arma apontada e mudam 

rapidamente de posição (p.44) 
68

. 

 

Os índios bateram em retirada, atravessaram o rio Salitre, mas os portugueses 

atrás.  

Os conquistadores traziam atrás de si miseráveis, homens famintos, estropiados, vestidos 

em molambos. Formavam um exército constituído de mestiços e de índios domesticados 

que seguiam seus chefes como cachorros no rastro do dono, ganindo à espera de mais 

um combate. Como cachorro, andavam a pé e alimentavam-se com o que encontravam, 

pois nada levavam além de seus corpos. O único meio que recebiam para a luta eram as 

armas, se se tratasse de homens brancos ou mestiços. Os índios “mansos” que 

participavam dos combates ao lado dos portugueses, lutavam com as suas próprias 

armas: arcos e flechas. Apenas os “principais” dispunham de montaria e de alimento 

transportado: carne e farinha seca (p.22). 
 

Os Cariris fogem, atravessam o grande rio e mais de dez mil flechas saem 

boiando. Entram no mato, até um pequeno lago ou brejo. Sem armas e com fome. Eram mais 

de quinhentos índios, derrotados. E mais uma vez chegam os portugueses, os amarram, 

prometem poupá-los e depois de dois dias matam os guerreiros a sangue frio e fazem escravos 

seus filhos e mulheres.  

O relato dessa batalha ferrenha, Esmeraldo Lopes leu nos escritos do missionário 

franciscano Frei Martin de Nantes
69

, que acompanhou os combates, pois os índios de sua 
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 Euclides da Cunha, jornalista que acompanhara as tropas na investida derradeira a Canudos, em 1897, a partir 

do que leu nos anais do exército, do que ouviu em entrevistas, e ainda do que pôde ver, relata sobre o batalhão 

que recém formara-se com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do S. Francisco. Chama a atenção o que 

descreve: Aqueles caboclos rijos e bravos, joviais e bravateadores (...) Se a fuzilaria apertava, pulavam de 

arremesso aos planos de fogo; batiam-se como demônios, terrivelmente, freneticamente, disparando as 

carabinas; e tendo nas bocas, ressoantes, cadenciadas a estampidos, as rimas das trovas prediletas (CUNHA, 

1914: 486). Traços dessa habilidade dos Cariris, dessa tecnologia de guerra, pode ter sido, de algum modo, 

transmitido. 
69

 NANTES, Martinho de. Relação de uma missão no Rio São Francisco. Brasiliana, São Paulo, 1979. 
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missão se recusaram a combater sem a sua presença. O envolvimento dos índios da missão 

nessa batalha se deu por ordem do governador da época e, na avaliação do franciscano, 

segundo suas próprias palavras, não fosse ele, os índios haveriam triunfado quando se 

levantaram contra os criadores
70

 (p.47). A avaliação do frei procedendo ou não, de qualquer 

modo, pelos relatos, é visível a diferença entre o índio ‘manso’ e os que ainda viviam livres. 

Entretanto, é possível que os ‘mansos’ tenham exigido a presença do frei em razão de alguma 

estratégia, que não se conhece. 

Os conquistadores de almas ajuntavam os índios independentemente de suas 

nações e culturas, em uma espécie de aldeamento sob o controle direto de um missionário 

responsável. Ali instituíam um conjunto de normas que iam desde a obrigatoriedade de 

comparecimento às missas e novenas até a cobertura da forma de relacionamento familiar. E 

açoitavam ou se valia de um deles para açoitar os que fugiam das regras ou praticavam outros 

cultos. “Os missionários recorriam ao suborno, à mentira, a exemplos terríveis e simulavam 

poderes extraordinários para enganar e desestimular os atos de rebeldia dos índios” (p.38). 

É tal a noção de colônia que ninguém nem nada que existisse ou pudesse existir 

sobreviveria se atravessasse os interesses dos conquistadores
71

. O que perdurou nesse sertão 

foi mais parecido com uma guerra, em que à força de armas, sem lei nem clemência, os 

colonizadores confrontavam aqueles povos livres. Também um choque das memórias e dos 

tempos. Zonas estranhas
72

.  

Os missionários, no entanto, defendiam certos direitos civis dos índios. Não aceitavam, 

por exemplo, a escravização do gentio não “hostil”, discordavam do processo de tomada 

de todas as suas terras e não admitiam certos tipos de violência cometidos contra eles. 

Os padres também faziam a defesa dos índios convertidos disporem de parcelas de terra 

e de viverem em “liberdade” (p.40). 

 

Os missionários contavam com o apoio da coroa, que destinava ínfimas parcelas 

de terra para abrigar os índios. As emissões da vontade do rei, porém, morriam no caminho, 

letra morta. O mandatário da Casa da Torre desrespeitava as determinações do rei e fazia 
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 Também no México, Motolinía, o frei franciscano, conta que, a todo instante, os índios poderiam ter 

liquidado com a presença espanhola se Deus não os tivesse mantido num ‘estado de cegueira’ e de milagrosa 

passividade (GRUZINSKI: 2001, p.74). Se por um lado diziam o que presenciavam nos confrontos, por outro 

pareciam querer assegurar o seu lugar, instável pela divergência entre as suas estratégias e a dos conquistadores, 

e, talvez por isso, atribuíam importância significativa à missão.  
71

 A propósito da colonização espanhola no México, Gruzinski (2001) observa que, no choque da conquista, a 

expressão “sociedade colonial” é imprópria (...), pois supõe um certo grau de realização e uma estabilidade 

relativa que só serão atingidos após uns vários decênios, isso sem falar na morte de milhões de criaturas (p. 

74). 
72

 No rastro da Conquista, surgiram ‘zonas estranhas’ nas ilhas antilhianas, no México, e depois no Peru e no 

Brasil, (...) distinguimos o aparecimento de ‘agregados’ tão indefiníveis quanto incertos a respeito de seu futuro 

(GRUZINSKI: 2001, p.74). 
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valer sua força e interesse (p.60). O sertão estava fora do alcance real, dependia dos próprios 

conquistadores para controlar o cumprimento da lei que poderia favorecer minimamente a 

população dominada. E não deixava de ser conveniente para a coroa cada atrocidade contra 

aqueles que cruzavam, com a sua inutilidade, o plano traçado para a colônia
73

. 

As atrocidades contra aqueles que não estavam diretamente servindo aos 

interesses dominantes se repetem no decorrer dos séculos de colonização. A isso, Esmeraldo 

Lopes chama de marginalização, quer dizer, esse processo colonizatório não dispunha de 

nenhuma estratégia de inclusão dos dominados. Visando apenas as atividades econômicas, 

sociais e políticas desenvolvidas pelos colonizadores, pelas elites dominantes, extorquia-se até 

o esgotamento. Ao mesmo tempo, porém, ao ficarem entregues a si mesmos, era menos um 

ficar à margem e mais ser ignorado, sem ausência nem presença. 

No vale do São Francisco, no entanto, poucos foram escravizados, e quando o 

foram, desempenhavam funções como serviçais. O trato com o gado demandava apenas um 

curral e um homem. 

exigia o mínimo de estrutura (...) um curral precariamente construído – para 

aprisionamento do gado –, uma fonte de água que era cravada no leito dos riachos ou 

nos baixios. (...) O resto era com o pobre diabo que lá ficaria e teria de construir seu 

abrigo, cercar, desmatar e plantar um pequeno roçado para produzir os próprios 

alimentos e um cercado para apreensão, tratamento e refrigério de algum animal doente. 

Este homem transformar-se-ia necessariamente em um morador do lugar, ao contrário 

dos caçadores de tesouros e de índios, e mergulharia em profunda solidão, uma vez que 

os currais, quando próximos, eram implantados, em geral, a uma distância de duas a três 

léguas um do outro, para oferecer mais espaço ao rebanho que iria se desenvolver e 

também para garantir o domínio de vasta extensão territorial. Estes homens, 

denominados de vaqueiros tinham ainda de defender o gado de ataques de onças e ainda 

defender a si próprio e ao rebanho das investidas dos índios (p.25). 

 

Esses currais iam sendo implantados afastados do rio São Francisco, pois nas suas 

margens o gado atolava, havia doenças, cobras, piranhas, jacarés e sofria inundações em 

certos períodos do ano. Além disso, caso pastasse nas proximidades do rio, o gado ficaria 

livre para beber em qualquer lugar e assim desgarrava-se (p.26).  
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 Raymundo Faoro demonstra que os negócios políticos no Brasil têm sido conduzidos, desde a Colônia, por um 

estamento administrativo, um “patronato político”, que se amoldou a todas as formas de governo (...) Além da 

notável capacidade de adaptar-se a qualquer regime e a qualquer mudança de governo, esse “estamento 

burocrático” se caracteriza pelo desvinculamento das dinâmicas sociais e pela impenetrabilidade às 

reinvindicações da maioria (conforme BOLLE: 2004, p.176). 
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A caatinga e a beira do rio vão divergindo. Enquanto as margens estreitas do São 

Francisco vão comprimindo, aglomerando os ignorados, molengando, adoecendo, pisoteada, a 

caatinga abre-se livre por uma liberdade cinzenta
74

.  

... para que o gado fosse mantido no pasto era preciso muito traquejo... o vaqueiro não 

podia espera-lo. Tinha que ir até ele para observá-lo. Essa necessidade transformou o 

vaqueiro em um quase nômade, caminhando na direção do badalar de chocalhos e na 

posição que o rastro do gado indicava. O limite de suas andanças era o rastro do gado e 

o passo da montaria que tinha. Para isso teve que aprender a se orientar em meio à 

monotonia das caatingas brabas (p.32). 

 

3.2.1. Seguindo as trilhas pelas caatingas 

 

Durante décadas, os sucessivos senhores da Casa da Torre controlaram a região, 

centrando sua força na ocupação da caatinga. Arrendavam, vendiam ou mesmo doavam 

extensas, médias ou pequenas parcelas de terras aos compatriotas desde que fosse firmado 

compromisso de lealdade. Alguns eram nomeados procuradores do senhor para administrar os 

negócios e defender os seus interesses.  

Estruturou-se (...) uma hierarquia rígida e bem definida assentada num padrão que não 

admitia desvios da parte dos subalternos. No topo encontrava-se o grande senhor da 

região, logo abaixo os fazendeiros-procuradores, em seguida os fazendeiros e na base a 

vaqueirada (p.36). 

 

Figura o vaqueiro. Solitário. Sem rosto, sem nome, sem vestes e vai se 

embrenhando na caatinga, modelando um corpo com o couro.  

Como eram pessoas que viviam no limite da miséria e que a região não possuísse nem 

comércio nem costureiros, é provável que andassem em andrajos. Devido à 

característica da vegetação e ao tipo de trabalho passaram a usar o couro como matéria 

prima para fazer a roupa, a porta da casa, a cama, o chapéu, mochilas, etc. (p.29). 

 

Vem no vaqueiro o índio, o negro, o português pobre
75

. Não é uma síntese desses 

vários povos, mas uma saída que fazia sentido a diferentes indivíduos que se viram apartados 
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 A caatinga, como ecossistema, apesar de abranger uma vasta região, apresenta muitas variações. O significado 

indígena do nome: mata acinzentada (GONÇALVES: 2012, p.15). 
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 Como já foi dito, a conquista das Américas deu-se no mesmo período em que, na península ibérica, estava-se 

perseguindo e expulsando todos os que não se submeteram à Igreja Católica. Suely Rolnik assinalou em alguns 

de seus textos que a qualificação de ‘degredado’ (exilado, refugiado) dos portugueses que migraram ao Brasil 

nos primeiros séculos da colonização, foi e continua sendo confundida com ‘degredado’ (escória) no imaginário 

brasileiro. O equívoco de uma só letra, que muda inteiramente o sentido da palavra é, na verdade, um sintoma 

que revela a um só tempo a condição de refugiado dos portugueses que para cá vieram e a razão de seu exílio: o 

poder em Portugal projetava nos hereges a imagem de degradados, o que justificava sua perseguição e levava a 

seu exílio na América. A Wikipedia, fonte não confiável, indica um caminho de pesquisa a esse respeito: O 

termo degredado, (etimologicamente 'decretou um', vem do Latim decretum) é um termo tradicional legal 

português usado para se referir a qualquer um que estava sujeito a restrições legais ao seu movimento, fala ou 

de trabalho. Exílio é uma das várias formas de pena legal. Mas com o desenvolvimento do sistema português de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Decretum&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio
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de suas tribos, de sua gente. A vaqueiragem despistava a atenção do colonizador e deixava o 

vaqueiro atuar. 

Quase todos os historiadores, ao se referirem aos homens que ficavam cuidando dos currais, 

usavam a denominação de escravos. Entretanto, dada a natureza do trabalho com o gado e a 

solidão desse homem não existia a menor possibilidade de que realmente o fossem. O vaqueiro 

atuava sozinho, usava forçosamente arma para defender o rebanho, não tinha um fiscal 

acompanhando a sua labuta diariamente e atuava em campos vastos. Em verdade, tratava-se, 

inicialmente, de um tipo de servo recrutado entre os índios domesticados no litoral e também 

mestiços e portugueses pobres. (...) reforça essa hipótese o fato dos portugueses chamarem de 

escravo e negro tanto os negros como também os índios e mestiços, ou seja, os que não fossem 

europeus (p.29). 

 

Se o vaqueiro era chamado ‘escravo’ no nome, seu ofício tinha prerrogativas 

outras, que lhe conferiam “liberdade”. O sistema extensivo de pastoreio era contraditório à 

demarcação das terras pelos currais. O gado, pela natureza da caatinga, não se mantinha 

confinado nos perímetros e a sua dispersão sobrepunha as linhas demarcatórias. Em síntese, a 

propriedade era essencialmente animal, não tendo a terra muito valor em si mesma. Essa 

condição restringia, dentro da própria atividade econômica priorizada, o controle sobre o 

trabalho do vaqueiro e permitiu que fossem desenvolvidas outras práticas. 

Nos períodos de chuva, quando o pasto nascia, o mato florescia e as águas acumulavam-

se nas lagoas, o gado dispersava-se. Quando as lagoas, lá pelo mês de junho, 

minguavam em água, os vaqueiros de cada redondeza juntavam-se para bater o pasto e 

recolher os animais aos seus currais. Foi dessa situação que surgiram as vaquejadas, 

também conhecidas pelo nome de ajuntamento. Essa era uma das formas máximas de 

trabalho coletivo, mas não a única. Dentro do sistema extensivo de criação, os vaqueiros 

foram desenvolvendo um forte esquema no trato coletivo dos rebanhos. Assim constituía 

obrigação dos vaqueiros o zelo por qualquer animal doente, que sofresse qualquer 

carência ou mesmo que tivesse fora do seu pasto (p.34). 

 

Vai o vaqueiro na obrigação de zelar de um por um e, nesse fazer, encontra o 

vivente, mais importante que a propriedade.  

Na aridez da caatinga, na violência dos homens, quando tudo leva a endurecer, 

séculos depois, brota na língua portuguesa de Esmeraldo Lopes, como nos currais dos 

portugueses, o silêncio de um corpo, feito bicho, se movendo no seu território:  

Quando uma rês caía no mato, pela fraqueza da fome, depois do baticum do trabalho no 

correr do dia, pegar a sobra do tempo, levar água e comida para ela – e às vezes havia 

duas, três nessa situação –, e armar a rede ou derrear o corpo ao redor dela, e ali 

mesmo dormir lhe fazendo assistência (GONÇALVES: 2012, p.111). 

 

                                                                                                                                                         
transporte penal, o termo degredado tornou-se sinônimo de um condenado ao exílio, em si referido 

como degredo. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Degredado 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_penal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Degredo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Degredado
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Não havia oposição entre o vaqueiro e a forma dominante de ocupação, mas fazia-

se silenciosamente com a caatinga um outro mundo nos currais, ao mesmo tempo em que 

cumpria ostensivamente o determinado. 

A vida do vaqueiro era bastante áspera, mas tinha suas vantagens. Distantes dos 

senhores e de seus prepostos, organizavam eles mesmos a sua forma de trabalhar, de 

cumprir com suas obrigações. Não eram como o escravo da agricultura que não podia 

escolher nem o horário de dormir. Possuíam armas, andavam a cavalo e por muito 

pouco que conseguissem sempre angariavam algum adjutório. O sistema extensivo de 

pastoreio, por suas características, aproximava-se do estilo cultural da vida dos índios e 

das populações marginais. Este foi um dos fatores que fez com que os índios, tão 

arredios aos trabalhos nas fazendas de produção agrícola, aceitassem sem grandes 

dificuldades a labuta nos currais, transformando-se em vaqueiros (p.34). 

 

Pelos currais, pelas formas de propriedade, pelos interesses econômicos, pelas 

forças de coerção, pelas forças de submissão, foi se constituindo um outro modo de existência 

que atravessou séculos. 

O isolamento dos vaqueiros entre si e do resto do mundo, as formas de relacionamento 

com os senhores, o estilo de pecuária praticado, a hostilidade do meio e permanente 

ameaça indígena fez surgir, entre eles, um padrão de personalidade contraditória, 

porque ao mesmo tempo altiva e submissa, cooperativa e individualista, confiante e 

desconfiada, forte na relação com os iguais e extremamente servil diante dos senhores e 

de seus representantes (p.32). 

 

Um breve comentário de Certeau (2012) a propósito da colonização espanhola 

chama atenção, pois de algum modo se parece com o que se vê aqui através do vaqueiro:  

... submetidos e mesmo consentindo na dominação, muitas vezes esses indígenas ‘faziam’ 

das ações rituais, representações ou leis que lhes eram impostas outra coisa que não 

aquela que o conquistador julgava obter por elas. Os indígenas as subvertiam, não 

rejeitando-as diretamente ou modificando-as, mas pela sua maneira de usá-las para fins 

e em função de referências estranhas ao sistema do qual não podiam fugir. Elas eram 

outras, mesmo no seio da colonização que os “assimilava” exteriormente; (...) a esse 

poder escapavam sem deixá-lo (p.39).  

 

Apesar da semelhança, entretanto, no vale do São Francisco a atuação do vaqueiro 

“solitário”, despojado de qualquer povo ou etnia, não deixa ver o insucesso dos colonizadores 

quanto à dominação do ‘outro’. Pelo contrário, é uma atuação invisível e silenciosa. Sua 

interferência torna-se sensível não por qualquer deslocamento das representações, mas 

justamente por emudecer e se guiar por outros signos (diferentes do signo linguístico). 

Sobre a primeira metade do século XX, a história pôde ser ouvida dos mais 

velhos. O vaqueiro, embora estivesse presente como vaqueiro mesmo, no ofício, aparece 

como um povo. É caatingueiro. Tem outro nome? Não é caatingueiro? Quem vive na 

Caatinga é caatingueiro. Vive na e da caatinga. 
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Digo que a Caatinga só veio a ter caatingueiros no momento em que um contingente 

significativo de pessoas passou a estabelecer vínculos de estabilidade no ambiente, pelas 

relações, pelo conhecimento de seus aspectos naturais, pelo domínio ou pela fixação 

estável ou mais ou menos estável sobre uma área. Antes disso havia homens morando na 

Caatinga, mas a identificação com o ambiente transcorria de modo incerto, provisório. 

Viviam na Caatinga, mas não tinham um lugar nela, embora sobrevivessem em seu 

espaço. Antes dessa ocorrência até mesmo os poucos que dispunham de domínio sobre 

uma área (os fazendeiros do início da colonização e, no seguir do tempo, os fazendeiros 

tradicionais), a tinham, mentalmente, como ambiente de moradia provisória, encarando-

a como um quase exílio, pois seus olhos pousavam em sonho distante, preenchido pelo 

cenário de outras paisagens e situações (GONÇALVES: 2012, p.8). 

 

Até que o caatingueiro aparecesse como um povo, foi preciso esperar...  

Caso esse sistema [de “sorte”, 25% da produção] tivesse sido adotado desde o início da 

ocupação regional seria de se esperar que a massa dos vaqueiros se transformasse em 

pequenos criadores autônomos, o que definitivamente não ocorreu (p.30). 

 

E esperar... 

 
Não fossem as dificuldades impostas à ocupação livre da terra, possivelmente a estrutura 

da região, tanto do ponto de vista econômico, como social e político, tivesse sido outra 

bem diferente (p.61). 

 

Os senhores se perpetuaram no mando e no desmando sem medida. Os vaqueiros 

não cessaram de servir aos senhores. Os índios continuaram a ser massacrados e catequizados. 

Os que habitavam a beira do rio foram perseguidos, pisados e ignorados.  

O que Esmeraldo Lopes escreve em Caatinga e catingueiros a respeito da 

invenção desse povo caatingueiro é ambíguo. Por um lado, atribui a eles um dogmatismo, 

herdado do que teria sido assimilado, do que se viu e viveu sob as rédeas dos senhores que 

exploraram a terra e destruíram povos. Por outro, mais interessante aqui, a invenção segue os 

passos daquele vaqueiro. 

Assim se fizeram e se fazem os caatingueiros, vivendo da Caatinga e na Caatinga, 

aprendendo pelo ensinamento que lhes forçam os animais, pelas imposições da 

vegetação, do clima, da formação topográfica, pelo conhecimento herdado das gerações 

mais velhas, pelo conhecimento nascido das circunstâncias. Nesse desenrolar da vida, os 

caatingueiros assimilaram a Caatinga e o modo como vivem dentro dela como algo 

inelutável. Assim, até os dias de agora (GONÇALVES: 2012, p.23). 

 

E se alguma coisa está mudando, não se deve a outra coisa senão às forças que se 

mostram aos caatingueiros na própria caatinga. 

Dos anos de 1980 em diante, os caatingueiros com idade alta recordando o jeito de como 

era o mato e a vida há trinta anos, dando-se conta de que a caatinga está a se abrir pelo 

afastado dos paus, “com uns morrendo sem outros nascer”; verificando espaços de 

caatinga-fechada em marcha de raleamento, transformando-se em tabuleiro; falando 

sobre o desaparecimento de alguns matos pequenos com vicejar em época de chuva, 

sobre o acanhamento de outros que mesmo nascendo não se põem com vigor de 
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crescimento; estranhando a paisagem pela ausência de paus grandes, cortados para a 

levantação de cercas e para comércio; indignando-se com o barramento da caatinga por 

cercas; afirmando e reafirmando que os bichos do mato estão escassos, escasseando-se e 

muitos desaparecidos. No avistar do passado pelo acordar da memória no presente essas 

testemunhas concordam no mesmo dizer de um devagar murcho: “O mundo tá mudado e 

mudando... As coisas tão tudo se acabando” (GONÇALVES: 2012, p. 329-30) 
76

. 

 

Aquele vaqueiro não levou apenas o povo para as caatingas, mas em silêncio, em 

meio à violência praticada e sofrida, expressa um povo possível. E a vaqueirança
77

 se 

manifesta em outros tantos modos de existência, quando se trata de uma fuga ativa, de escapar 

não em espírito, mas em vida, vida real (...) para as regiões do a-significante, do a-subjetivo e 

do sem rosto (Deleuze & Guattari: 1996, p.57). 

 

3.2.2. – Seguindo as trilhas pela beira do rio 

 

Agora, é preciso deixar a caatinga para alcançar a história na beira do rio São 

Francisco. São dois cursos distintos, o que leva aos caatingueiros e aquele que acha os 

beiradeiros, embora uns e outros se encontrassem com frequência nas feiras que passaram a 

existir só no final do século XVII. 

Os índios, quando se intensificaram as perseguições, foram para longe dos 

criadores, para lugares de difícil acesso e por lá ficavam isolados, tendo de sobreviver do 

pouco que a natureza lhes oferecia. Ou então, ocupavam as ilhas e as estreitas faixas de terra 

umedecidas pelo rio. Esses agrupamentos ameaçavam os criadores e frequentemente eram 

atacados.  

Acorreram para as margens, escravos fugidos das plantações de cana, mestiços 

não aproveitados nos currais e, também, alguns criminosos foragidos (p.49). Era comum se 

juntarem em um mesmo agrupamento. Ali nessa mistura de cultura, viviam da pesca, da 

coleta, da caça e do plantio de pequenas roças. Desse ponto das margens, tem-se aqui pouca 

informação, mas o encontro entre indivíduos marcados por suas trajetórias, vindos de tribos 

indígenas ou africanas distintas, fugindo, todos eles a se ver com a necessidade de refazer suas 

                                                 
76

 Esclarece Esmeraldo Lopes (2012, p. 329): O presente trabalho é feito com base na percepção dos 

caatingueiros mais velhos. Eles não foram testemunhas de épocas anteriores. Falaram do que ouviram, viram e 

sentiram. Por informes genéricos contidos em documentos históricos, entretanto, não se percebe alteração do 

clima em épocas anteriores. 
77

 A dificuldade de se criar, por ora, um termo apropriado em parte se deve ao fato dessa pesquisa exigir ainda 

muitos esclarecimentos. Por não se tratar meramente de um ofício, não poderíamos usar o termo ‘vaqueirice’. 

Por tampouco referir-se ao trato com o animal, a não ser por aquilo que o convívio com animal os leva a 

aprender, fica descartado o termo ‘vaqueiragem’. Por enquanto, vamos nos valendo de ‘vaqueirança’, indicando 

aquilo que se constitui, se substancializa, toma forma a partir de um fundo de experiência de ‘vaqueirar’. Mais 

precisamente, o que nos interessa é o processo em que se escapa pelo silêncio, pelo impessoal, pelo não 

identificável. 
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vidas pode esclarecer a contínua atuação desses agrupamentos nas atividades que passavam 

pela beira do rio, tanto por serem essas as oportunidades que lhes surgiam para se engajarem 

numa sociedade que os banira
78

, como pelas habilidades que demonstravam. Ao tempo em 

que eram ignorados, processava-se ali uma série de trocas que lhes possibilitava viver. 

Esse refúgio, no entanto, era continuamente invadido por bois, pisoteando o 

roçado, sem que se pudesse reagir. Além disso, havia recompensa para captura de escravos, 

perseguição dos fugitivos e as investidas contra esses agrupamentos não faziam distinção, 

destruíam indiscriminadamente. Ficavam livres aqueles que, já em processo de integração 

com os criadores, haviam assimilado formas de submissão e dependência (p.49). 

Estavam também a mercê das enchentes e das vazantes, abundância e escassez. 

Ora tinham fartura, milho, abóbora, mandioca, batata doce, herdada da agricultura indígena. 

Ora comiam apenas farinha. Como às margens do rio abundavam carnaubeiras, de suas 

palhas confeccionavam parte de seus utensílios: bocapis, esteiras, vassouras, peneiras, 

armadilhas para pegar peixes, abanadores, chapéus e até a casa era feita de palha (p.49). 

Nas caatingas, a tenacidade do couro; na beira do rio, a flexibilidade da palha. A 

ocupação foi se consolidando nessa divergência, mas o foco dos portugueses se concentrava 

com naturalidade nos seus domínios. Além de só se deterem nos problemas das caatingas, 

ignoravam a sua própria intervenção no desenrolar da vida no lugar. 

Ora, se os povos pastores sempre foram mais ferozes que os povos cultivadores; se o 

pasto dos animais obriga os que os apascentam a viverem mais desunidos; se o contínuo 

trato com os brutos faz contrair uma certa rudeza e bruteza irracional: parece que as 

mesmas causas hão de produzir os mesmos efeitos nos habitantes do rio São Francisco, 

uma vez que a influência daquelas causas não foi destruída pela saudável influência das 

leis e das instituições políticas.(...) e em nenhuma parte dos domínios portugueses a vida 

dos homens tem menos segurança... (Caetano Montenegro, Governador de Pernambuco, 

por volta de 1810)
79

 (p.63). 

 

Quando as boiadas começaram a vir de Pernambuco ou do Piauí precisavam de 

apoio tanto para a travessia, como para a dormida e comida dos boiadeiros. Apesar de ser a 

atividade econômica mais importante, os caminhos eram improvisados. Essas populações das 

beiras acorriam para atendê-los.   

Vendiam comida, trabalhavam na travessia dos animais – o que era feito a nado indo à 

frente dos animais alguém com uma armação de boi na cabeça para mostrar ao gado o 

caminho a seguir, atravessavam ainda os próprios boiadeiros e tangedores em pequenas 

embarcações; pastoravam animais; plantavam pequenas roças; ofereciam dormidas e 

                                                 
78

 O conceito de ‘vida nua’ de Agamben (2002) dá visibilidade à experiência de desproteção e ao estado de 

ilegalidade de quem é acuado em um terreno vago, submetido a viver em estado de exceção. Uma condição de 

segregação tal que impede os vínculos com a sociedade. 
79

 Extraído de COSTA, F. A. Pereira da. Anais pernambucanos. Recife: Fundarpe, 1983, vol. 6, p. 185. 
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cuidavam dos animais cansados sem condições de seguir viagem e por estes serviços 

recebiam recompensa (p.54). 

 

O arranjo que os beiradeiros faziam para cobrir a precariedade da travessia, sequer 

tornava-os parte da atividade pecuária, pois assim que alternativas menos “improvisadas” 

surgissem, eles seriam descartados. Entretanto, através de cada fragmento encontrado para 

descrever as soluções dadas aos problemas da travessia, é possível ver que, nesse lugar da 

precariedade dos meios coloniais, havia uma brecha por onde o desenvolvimento das trocas 

entre os diferentes saberes se dava nos agrupamentos que se formavam na beira do rio.  

O caminho preferido para travessia do rebanho era a Passagem do Joazeiro. 

Embora ali tenha se instalado uma missão, a de Nossa Senhora das Grotas, o povoamento foi 

incrementado mais pelo trânsito das boiadas, passagem obrigatória também para viajantes e 

comerciantes ambulantes. A formação de um centro estratégico justificou a implantação de 

uma grande barca para travessia de animais, e o seu proprietário obteve do rei, em 1731, o 

monopólio da travessia ao longo de todo o rio, mas continuou a fazer apenas a dessa 

Passagem. 

Nenhum senhor queria fixar residência ali, naquele lugar insalubre, ainda mais 

quando seus moradores era um tipo de gente por quem dedicavam um profundo desprezo.  

A vida do beiradeiro vinculava-se inteiramente ao rio, obedecendo à cadência do 

movimento de suas águas. Tendo como veículo básico a canoa e constrito no espaço, 

pela pressão dos fazendeiros, não se deu à “conquista” de grandes espaços. Geralmente 

não se aventurava além das redondezas de seu lugar. Forjou-se como tipo de gente 

bastante diferente daquela que povoava as caatingas, tanto no aspecto físico – devido 

aos cruzamentos entre índios e negros, quanto às formas de relacionamento e aos usos e 

costumes e, sobretudo pela alimentação. Tinha uma personalidade paradoxal: mais 

liberta e, ao mesmo tempo, mais oprimida que a do vaqueiro e agregado das caatingas. 

Ao mesmo tempo em que eram forçados a se submeterem aos senhores como grupo, não 

eram, como os vaqueiros e agregados, controlados individualmente no seu cotidiano. A 

maior parte da vida, ficavam entregues a si mesmos, resolvendo por conta própria as 

desavenças que surgissem entre os iguais (p.92). 

 

Com a rejeição dos senhores pelo lugar, o povoamento foi se consolidando no 

exercício das relações de força sem mediação. A organização da vida e do lugar, os rituais, os 

valores iam sendo negociados, confrontados, criados. Marcada pela precariedade e, ao mesmo 

tempo, sob fragmentos de tradições bem heterogêneas, a vida ribeirinha ia se fazendo pela 

maleabilidade, como a da palha, e pela instabilidade, como o movimento das águas. 

Com a decadência da pecuária, as propriedades nas caatingas foram se 

subdividindo e reduzindo a abrangência do domínio político de seus proprietários. No entanto, 
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a população pobre continuava sob o poder do dono das terras onde morava e devendo a eles 

obediência. 

Quando as terras das margens passaram a ser interessantes, apareceram os seus 

proprietários, que concediam autorização aos beiradeiros para ali permanecerem e estes, mais 

uma vez, viram-se obrigados a ter o plantio destruído pelo gado nas épocas da caatinga seca. 

Assim, ao mesmo tempo em que ganhavam autonomia nas relações entre os iguais, havia, 

como que vinda de fora, a presença imposta dos proprietários. É possível ver aí a coexistência 

de pelo menos dois princípios constitutivos da rede das forças sociais, um que regia as trocas 

e desavenças entre os beiradeiros e outro destinado a atender, esquivar ou suportar os mandos 

e desmandos dos senhores. 

No início do século XIX, com a decadência da pecuária, alguns fazendeiros 

buscaram outras atividades. Ao longo do rio começaram a aparecer pequenos engenhos, casas 

de farinha, alambique e usavam a mão de obra local para isso. O comércio desses produtos 

seguia com os tropeiros para Salvador, cidade litorânea, que sediara a capital da colônia até 

1763, e de lá trazia outros artigos manufaturados. Esses produtos também seguiam rio acima, 

rio abaixo por embarcações precárias. 

Os beiradeiros viram surgir o comércio de todos aqueles apetrechos que faziam de 

palha e de fibra de caroá, além de parte do que produziam na roça. 

Nas roças, as farinhadas, os trabalhos de moagem de cana, os trabalhos de plantação, de 

limpa da terra. Rapadura e farinha. O rio subindo, comendo a terra, afogando a 

plantação e o povo na arrancação de mandioca. Trabalho nas pressas, com a água vindo 

e com as formigas comendo os pés, as mãos. Carregação da mandioca para as canoas, 

no lameiro. As canoas entupidas. Remar até a casa-de-farinha. Fazer o carrego até as 

raspadeiras e as raspadeiras raspando, raspando, cantando, soltando o converseiro, 

tirando os versos (GONÇALVES: 2000, p.28-9) 

 

Aqui e ali surgia um núcleo semiurbano, e na passagem do joazeiro, na margem 

baiana, emergia o principal deles. 

Da população da caatinga, eram recrutados os tangedores de tropa. Dentre os 

beiradeiros, os mais fortes e corpulentos impulsionavam as embarcações em meio às péssimas 

condições de navegabilidade do rio. 

Pesadíssimas e mal concebidas [as embarcações], nas viagens contra a corrente do rio 

impunham sacrifícios enormes aos remeiros, que ora as empurravam com varejões, e ora 

as puxavam caminhando pela margem, quando isso era possível, utilizando-se de cordas 

que entrelaçavam no peito, enquanto um piloto sustentava a barca ou o ajoujo no curso 

do rio (p.105-6)  
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Jornadas longas, barcas pesadas e a exigência da força humana tornava o ofício de 

remeiro muito penoso. Mal remunerados, recebiam o mesmo tratamento dado aos escravos, 

com naturalidade eram açoitados, submetidos a maltratos como resposta a alguma atitude 

considerada reprovável. No entanto, grande parte das anotações deixadas por viajantes e os 

registros de estudiosos a respeito deles, embora preciosos, estão impregnados por um tipo de 

exaltação da desgraça, próximo ao humor negro (p.108)
80

. 

Para quem via o trabalho da tripulação, que a depender da embarcação poderia ter 

até trinta homens, se surpreendia com uma coreografia sincronizada, na cadência de uma 

canção ou no silêncio quebrado pelo retinir do ferro contra a areia ou os seixos do fundo do 

rio.  

“...três ou quatro varejistas em cada bordo iam pelas coxias arrastando n’água a 

extremidade inferior de seus varejões; chegando à proa, todos a um só tempo, e 

ritmicamente como num bailado, levantavam-nos acima de suas cabeças, cruzavam-nos, 

batendo no alto no correspondente do bordo contrário, descruzavam-nos e, 

mergulhando-os no rio, sempre em cadência, davam um primeiro impulso para firmá-lo 

no leito do rio. Fincando a outra extremidade sobre o calo do peito, com o corpo 

completamente fora da barca, apoiados unicamente na ponta do varejão e nos pés, 

andavam pela coxia em direção à popa impelindo a pesada embarcação rio acima e 

contra a correnteza (T. Selling – A Bahia e seus veleiros. In: Pardal, 1981:63)” (p.107). 

 

 Quando as águas do rio estavam baixas, empurravam o barco com o varejão de 

mais de vinte quilos, uma ponta calçada com ferro se apoiava no fundo e a outra no peito. Não 

raro, o atrito da vara com o peito fazia surgir uma esponja de sangue que terminava por 

estourar. À noite, os mais velhos, cujos peitos já haviam calejados,  

combinavam-se, seguravam o ferido e com o auxílio de uma vara, levavam um pedaço de 

toucinho ao fogo e quando este estava fumegando, se desmanchava em gordura, 

aplicavam-no sobre o peito do ferido. Gritos de horror se despejavam sobre o mundo, 

mas não se tratava de tortura: essa era a forma de cura. A ferida, com esse 

procedimento, calejava mais rapidamente e, no seu lugar surgia um escudo de carne, que 

era distintiva do remeiro do São Francisco (p.109). 

 

As viagens não eram regulares, ocorriam uma vez por ano. No resto do tempo, o 

remeiro voltava a cuidar de seu roçado. 

Na última investida contra Canudos, quis o modo de arregimentação de soldados 

que esses remeiros compusessem o 5º Corpo de Polícia. Eram escolhidos, dentre os sertanejos 
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  Um oficial da PM, por volta de 1930, escreveu: O progresso está fazendo com que as barcas desapareçam. 

Os vapores estão lhes tomando o lugar. É a concorrência da máquina. Os braços dos remeiros estão deixando 

os remos e varas. Estão indo para São Paulo. É pena que essa gente se vá assim embora. Gente brava. Gente 

boa. Gente forte. O 5º Batalhão da Polícia Baiana com que Arthur Cezar tomou a igreja nova de Canudos era 

quase toda de remeiros do S. Francisco... Mas, como prendê-los ao rio, se lhes tiram das mãos o remo e a vara, 

se eles não podem fazer ali outra coisa senão remar, varejar e cantar? Vão para S. Paulo. Mas só Deus sabe as 

saudades que levam (Philadelpho Neves, in: Oliveira: 1993). 
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e ribeirinhos, pelo seu porte físico, sua força, sua coragem, mas também, pela submissão de 

seu corpo aos sacrifícios, ao trabalho e à morte. Além disso, os remeiros guardavam o ritmo 

de seus movimentos arriscados nas cantigas que os moviam rio acima, como a uma 

engrenagem. Atributos que serviram para formar o 5º corpo. 

A violência desse tempo pouco pode ser atribuída a um estado natural, mas a um 

modo e condições de existência que se espalhavam pelo trabalho no rio, com o gado, pela 

guerra, quando, ao que parece, se poderia passar de um para o outro sem sentir-lhe a 

diferença, como da ferida a sua cura. 

Na primeira metade do século XX,  

Dos índios sobrou apenas o aspecto físico de alguns indivíduos, sem a mínima condição 

de portar dignidade. Suas vozes não faziam mais eco. Estavam sufocadas. “O som das 

palavras era rouco, áspero e desagradável. Falavam lentamente, sem acentuação 

animada e pareciam ter perdido a energia moral” [
81

]. Não eram brancos, não eram 

índios, não eram negros. Eram caboclos. Mas isso lhes diziam os brancos, porque eles 

não sabiam o que eram (p.77). 

 

A voz que fala com o senhor não é a mesma voz em toda parte. O jeito de soltá-la 

ou acabrunhar é uma habilidade de modulação. 

Esmeraldo Lopes (2000), em Caminhos de Curaçá, passa por distritos e povoados 

para contar de cada lugar a sua história e relata outro destino dos índios. Nas caatingas e na 

beira do rio, quando os índios já não estão mais lá, são de outra era, ao mesmo tempo são 

vistos pela gente dali, na sua pele negra o sangue de uma bisavó caçada a dente de cachorro, 

nos meninos crescendo nos costumes de uso de flechas para pescar, para caçar capivara, nos 

traços de uma pessoa, nas atitudes arredias, na capacidade de percepção, no desembaraço de 

andar pelos matos... Nessa época em que escreveu, os Tumbalalás estavam, em Curaçá, em 

processo de renascimento. 

E na passagem do joazeiro surgiram duas cidades, uma em cada margem. Embora 

se avistem, uma na Bahia, Juazeiro, e do outro lado Petrolina, em Pernambuco, são bem 

diferentes em muitos aspectos. 

No vale, embora não se tenha sofrido a escravidão como no litoral, fez-se de 

vencedores e vencidos, ricos e pobres, e ignorados. Há nesta história do vale do São 

Francisco, no entanto, outras forças além das colonizadoras, mesmo que aquelas populações 

estivessem sendo continuamente destroçadas. Algo menos visível na composição do estado de 

coisas, mas que buscava lugar. E se torna ainda mais imperceptível, quando o relato dessa 
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 Citação de FREIRE, Felisbelo. História territorial do Brasil. Rio de Janeiro, 1906, p.308. 
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história tem que se fazer pela veia das ações dominadoras, a que se registrou, a que contamina 

as fontes e amarga os destinos dos povos indígenas, dos aquilombados, dos mestiços... 

Foi preciso encontrar a linha de separação, segui-la ou criá-la, até a traição 

(Deleuze & Guattari, MP3: 1996, p.56). 

Ainda hoje, caatinga e beira do rio são como dois mundos, apesar das intensas 

transformações que alcançam toda a região, que vive um momento nacional, no dizer de um 

beiradeiro. 

Dessa incursão pela história, tem-se mais claramente a noção do quanto, através 

das brechas da conquista e da colonização, alguns modos de existência foram se constituindo 

e criando caminhos diferentes daqueles para os quais estiveram atentos os interesses 

dominantes, pautados pela exploração econômica. O silêncio de suas perspectivas, a 

invisibilidade de suas presenças não livraram os habitantes de se envolverem na violenta 

ocupação do Vale do São Francisco, entretanto, deram-lhes tempo e sob a condição de 

ignorados puderam lutar pela vida.  

 

3.3. O tempo do ignorado e o tempo contado 

 

 

Enquanto percorro as trilhas históricas, vozes ouvidas, textos lidos, filmes 

assistidos durante a pesquisa pulam como lembranças, mas vão além, pedem passagem, 

interferem jogando seus fragmentos. Particularmente no curso do beiradeiro, invadiu de corpo 

inteiro um conto da tradição oral, Os compadres corcundas (anexo 2), ouvido, transcrito e 

publicado por Câmara Cascudo (1986). De tal sorte isso se deu que perturbou as passagens 

pela história. Aos poucos vou entendendo a sua presença e creio que o conto pode ser de 

grande valia neste momento para problematizar o trabalho de um pesquisador ao decifrar 

nuances da história e, com isso, justificar essa minha bricolagem. 

No conto, os personagens são nomeados de compadre pobre e compadre rico
82

. A 

diferença entre o rico e o pobre, no entanto, não diz respeito apenas às posses, mas ao modo 

como um e outro atuam com o tempo
83

. 

Os personagens são quase uma caricatura daquela gente personagem da 

historiografia trilhada. Só que no conto é o pobre quem é contemplado com um final feliz, 

com casa, cavalo gordo e se considerava rico. Um pobre parecido com o beiradeiro, pois 
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 Ao transcrever esse conto, a linguagem dos narradores foi respeitada noventa por cento. Nenhum vocábulo 

foi substituído (CASCUDO, 1986: p.19).  
83

 Ver trecho de interpretação do conto em anexo 3. 
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demonstra muitas habilidades (é caçador de veados, é metido a tocador de viola); espera com 

o senso do tempo-oportunidade, dispõe-se a ajudar, sintoniza com o inesperado... O mal 

sucedido é o que organiza a sua ação previamente, estabelece seus objetivos, almeja o que já 

tem de sobra, grita, manda, ou seja, o rico. O jogo da analogia pode seguir muito ainda. É 

curiosa tal semelhança entre o conto e a história contada. 

O que se propõe aqui, no entanto, não é especular sobre essa coincidência, nem 

demorar nessa comparação. Apenas uma linha dessa narrativa popular interessa no momento, 

a que dá visibilidade a uma diferença entre o rico e o pobre em relação ao tempo. 

A perspectiva dos índios, negros, mestiços, dos pobres, Esmeraldo Lopes 

perscruta no movimento do fazer miúdo e meticuloso que vai gerando um território dentro da 

documentação histórica consultada. Quando deixa o traçado econômico e se dirige às 

populações, mesmo investigando suas atividades produtivas, a história se quebra. Não há 

continuidade de uma dimensão para outra. A exploração do pobre pelo rico é visível, 

revoltante até, mas aqui e ali, o beiradeiro desliga-se como um fragmento solto e retorna ao 

seu plantio, trança um apetrecho de palha, enfim, vai desenvolvendo o tempo
84

 e, 

surpreendentemente, ele parece estar pronto para ajudar nas situações as mais inesperadas. O 

pobre só está submetido ao rico quando o foco se dirige para as forças dominantes. Na outra 

perspectiva, essas mesmas forças não definem, apesar de maltratarem, desmancharem, 

tomarem-lhes os recursos. O ignorado emerge quando as forças dominantes se distanciam. 

O autor e a sua obra dão a ver o tempo em que as habilidades, as oportunidades, a 

construção de meios de vida vão se fazendo, apenas mediante a quebra do texto, como que 

abrindo ali uma passagem para essa gente se mostrar. Não sendo assim, o pobre desaparece, 

ou seja, aparece como decorrência, como sujeitado, sem mais. 

Esmeraldo Lopes, em outro livro, fala sobre a diferença entre o canto do 

caatingueiro e o do fazendeiro e, mais uma vez, aparece uma distância marcante entre eles, 

mostrando onde cada um está. O primeiro canto ainda soava na infância do autor – e, por isso, 

o autoriza
85

 a abrir as passagens que abre ao contar a perspectiva do pobre. Esse versa sobre 
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 Certeau (2012) – na sua escrita veloz e saltitante – toma a memória como aquilo que age no tempo, assim 

como faz a arte da guerra na manipulação do espaço. A memória popular, daqueles que não têm lugar, mas têm 

o tempo, ao narrar uma história não descreve um golpe, mas o faz. A articulação do tempo num espaço 

organizado vale-se de uma prática que consiste em aproveitar a ocasião e fazer da memória um meio de 

transformar os lugares. A ocasião é “aproveitada”, não criada. (...) Sob sua forma prática, a memória não 

possui uma organização já pronta de antemão que ela apenas encaixaria ali. (...) Ela só se instala num encontro 

fortuito, no outro. (...) [A arte de fazer] não cessa de restaurar, nos lugares onde os poderes se distribuem, a 

insólita pertinência do tempo (p.150;3). 
85

 ...uma “arte” da memória desenvolve a aptidão para estar sempre no lugar do outro, mas sem apossar-se 

dele, e tirar partido dessa alteração, mas sem se perder aí. Essa força não é um poder (mesmo que seu relato 

possa ser). Recebeu antes o nome de ‘autoridade’: aquilo que “tirado” da memória coletiva ou individual, 
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os próprios caatingueiros: Cantos cantados, cantos rimados, cantos falados, visões avistadas, 

visões imaginadas. E os caatingueiros se viam nesses cantos, nessas visões, porque eles eram 

o cantar de suas vozes e as visões de seu ver carregando suas vidas (GONÇALVES: 2012, 

p.336). 

E diz ouvir bem diferente o canto que apareceu, quando a decadência da pecuária 

afetou os fazendeiros e esses e outros letrados com vida na rua cantavam.  

No canto deles, a brabeza, a coragem, a fidelidade, a honestidade, a dedicação ao 

criatório, os atos heroicos dos vaqueiros; os efeitos estéticos das imagens sobre a seca; a 

dramatização do sofrimento dos retirantes; lamentações emotivas; exaltações vazias; a 

Caatinga como terra condenada... Seus olhos debruçados no distante, formando imagens 

fantasiosas, descrevendo-as com maneiras enfeitadas de dizer (GONÇALVES: 2012, 

p.337). 

 

Bem diferentes, porém, não são cantos que se opõem. O canto de um faz o outro 

desaparecer. Talvez Esmeraldo Lopes traga essa marca para seus escritos históricos. Talvez 

seja essa a perspectiva do ignorado, em que a consciência de vários mundo no mundo 

imponha-se como necessária. 

Diante do cuidadoso trabalho de Esmeraldo Lopes de puxar as linhas que 

costuram o tempo na sua obra e na vida dos pobres do lugar, o que os colonizadores, os ricos, 

fazem, inclusive pela desproporção de seus atos e visibilidade, vem para destrambelhar, 

ocupar o espaço, forçar passagens, pesar no corpo e nos recursos materiais dos pobres. Na 

perspectiva do pobre, não é, pois, só a riqueza que os torna diferentes.  E o poder não se 

manifesta apenas nos açoites. A história de uns e de outros é que se move diferentemente, 

com destinos diferentes, mesmo que concomitantes. 

A tal ponto essa discrepância se dá que se torna difícil resumir o texto de 

Esmeraldo Lopes, pois sua narrativa corre em vários planos entrecruzados. De um para o 

outro há fendas. Um é datado, o outro vai indo. O que se avista de um, não é o mesmo do 

outro. E nessas mudanças é como acordar de repente e já se ver outra realidade ali. Olhando-

se para eles [os vultos de destroços depositados pela história], defronta-se com o 

desarrumado, desconexo, isolado. Impossível recompô-los, reordená-los na integridade de 

suas ocorrências, combinações e situações (GONÇALVES: 2012, p.4).  

O que aqui se manifesta como descontinuidade de um texto, muitos estudos 

sociológicos também observam nas tramas sociais. Diante do desarrumado, desconexo, 

isolado chega-se a pensar como pode se tratar de uma única e mesma sociedade. Perguntam-

                                                                                                                                                         
“autoriza” (torna possíveis) uma inversão, uma mudança de ordem ou de lugar, uma passagem a algo diferente, 

uma “metáfora” da prática ou do discurso (CERTEAU: 2012, p.151). 
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se os sociólogos, no esforço de preservar a unidade: trata-se de uma dualidade integrada? De 

uma unidade contraditória? E ao que parece, no campo da História isso também cria um 

problema. Por onde corre a história? Ou melhor, por quantas histórias corre o tempo? É 

preciso fazê-las coincidir? 
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4 ENTREVISTAS: TRECHOS COMENTADOS 

 

No norte da Bahia, região do submédio São Francisco, as transformações do modo 

de vida vinham se intensificando. A abertura de estradas, por onde passavam veículos 

automotores, incrementava o transporte de carga, pois os caminhões, diferentemente do trem e 

das embarcações, eram carregados no local da produção e descarregavam no seu destino. 

Chegavam os rádios receptores nos terreiros, onde o monólogo transmitia à matutada um 

mundo pouco familiar, fazendo crescer os olhos para outras realidades. A bicicleta e a 

carroça, na exigência de percorrer apenas as trilhas (não tinham a mesma mobilidade das 

montarias), serviam exclusivamente ao transporte, deixando de lado o trabalho de alimentar 

os animais ou de levá-los ao pasto enquanto se seguia a viagem. A modernização da 

agricultura acelerava-se. A moto-bomba adentrava as terras com a irrigação e impunha 

normas burocráticas para a sua propriedade. E a pobreza de grande parte da população tanto 

da caatinga, como ribeirinha foi se agravando, pois perdia suas terras e não era incluída nos 

novos projetos de ocupação do lugar
86

. 

Enfim, o crescimento econômico alavancado nos meados do século XX, foi 

introduzindo no tempo e no espaço da vida social outras possibilidades e exigências.  

No início dos anos de 1970, no entanto, 

O beiradeiro, mesmo que decadente, ainda arrancava sua sobrevivência arranhando as 

terras umedecidas pelas águas do rio; o barqueiro fazia o transporte de mercadorias 

navegando rio acima, rio abaixo; o pescador exibia sua velha canoa navegando em 

lentidão; no mato, o vaqueiro fazia suas histórias e sua vida em labuta diária; e nas 

cidades o povo alimentava as fantasias com fofocas, saudosismo e desilusão. Em meio a 

essa monotonia, vozes vindas pelo ar e capturadas pelos aparelhos de rádio anunciaram 

um espanto: um grande lago seria construído e inundaria tudo (GONÇALVES: 1997, p. 

225). 

 

A notícia da construção de uma barragem na cachoeira de Sobradinho soou como 

estrondo de dinamite e se espalhou. O empreendimento era tão monumental que se propagou 

Brasil afora um falatório, em jornais, revistas, pelo rádio, pelas bocas, nas canções... 

Diferentes expectativas e análises foram prontamente se manifestando, desde a salvação do 

clima árido do norte baiano, até a confirmação de velhas profecias. O sertão vai virar mar, dá 
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 Este parágrafo pretende resumir muito brevemente a pesquisa exposta por Gonçalves (1997). 
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no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Remanso, Casa Nova, Sento Sé, 

Pilão Arcado, Sobradinho, adeus, adeus...
87

 

Quatro cidades iriam submergir. As quatro cidades iriam ser reconstruídas na 

borda do que viria a ser o maior lago artificial do mundo. As águas alcançariam a caatinga. As 

roças daquelas margens do rio São Francisco, animais, plantas, gente, cidades, igrejas, relevo 

tudo o que não abandonasse o lugar, sumiria. 

Um empreendimento de proporções gigantescas, que como tantos outros da época, 

pretendia levar o país para frente, na cadência das formas de um regime militar imposto desde 

1964 no Brasil.  

Aproveitando a barragem, seria construída uma usina hidroelétrica, com 

tecnologia e equipamentos russos. Viriam a ser necessários cerca de vinte e cinco mil 

trabalhadores da construção civil.  

Sobradinho ainda não era uma cidade, teriam que ser construídas as vilas que 

acomodariam a mão de obra, em seus diferentes níveis. A Vila Santana, para os russos e os 

engenheiros. A Vila São Francisco, para os técnicos especializados. E os peões ficariam 

acampados na Vila São Joaquim. 

Um jornalzinho circulou anunciando que ia ter essa obra aqui, que vai pegar, tal 

dia vai atacar, aqui na barragem de Sobradinho
88

. 

 

4.1. Vai?
89

 

 

– Peguei aquele jornalzinho e com aquele jornal, eu venho. Não é coisa de 

doido?!  

Aí eu me informo como é que faz para vir praqui, aí o cabra disse: “rapaz, tem 

Juazeiro da Bahia... Você faz o seguinte: pega o ônibus aqui que vai pro Recife”. (Assim eu 

fazia). “Chega em Arcoverde você desce”. “Eu desço é onde, no outro?” “Não, você desce é 

no que vai...” Rapaz! E será que dá certo?  

Vim para casa, quando cheguei, que atendi o freguês na loja, que acabo de 

atender... Deixa eu olhar o jornalzinho. Eu digo: “vou arrumar as coisas”. “Vou amanhã”.  
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 Versos da canção “Sobradinho” gravada por Sá & Guarabira (álbum Pirão de peixe com pimenta, 1977, 

gravadora Som Livre). 
88

 Trecho de uma das entrevistas realizada em 2003, pela equipe do projeto de pesquisa intitulado Construção da 

Barragem de Sobradinho: a inesgotável inquietação da existência, DCH III, Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). 
89

 As transcrições das entrevistas seguidas ou intercaladas pela minha escrita serão apresentadas em negrito e 

itálico. 
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Ele está em Sobradinho. Daí fala: ‘venho’. Pegou o jornalzinho e com o 

jornalzinho ‘vem’ para a construção da barragem. É muito pouco para tanto: um jornalzinho o 

transporta; uma só frase diz o suficiente para se entender a doideira. Vendo daqui e agora e 

dizendo assim, é coisa de doido, um impulso, um ato em um ato. 

A pergunta foi logo: “como faço para ir”? 

Na voz que informa, a rota até Sobradinho parece conhecida. Ele acompanha a 

naturalidade com que se diz a informação. Segue passo a passo – ‘assim eu fazia’ – 

prosseguindo sintonizado. ‘Você desce’, ‘eu desço’. Como já indo. E faz sentir logo os 

solavancos. Frase incompleta; percurso sem linha direta. Um vai aqui, desce lá, mudando de 

rumo.  

Será que dá certo? 

Essa pergunta quebra a saída destrambelhada e vem o desenvolvimento do tempo 

no meio da rotina. ‘Quando’..., ‘que’..., ‘que’... Frases sucessivas vão cadenciando um 

compasso, como o tempo musical organiza o acontecimento sonoro. A melodia doce com que 

se volta ao jornalzinho abaixa, como para ler. Rapidamente se ergue e então comunica a 

decisão. Parece que fala com alguém, sem mais e ponto final.  

Não há qualquer ponderação que seja dada a conhecer.  

 

– Aí venho.  

Depois que eu chego, que vou tirar a passagem, o cabra diz: “ah, você tem que 

ir para Arcoverde”! “Mas onde é Arcoverde, não é lá perto do Recife”?! “É”! “Voltar de 

novo”? “Volta de novo, para Petrolina”. Eu digo: “que hora chega em Petrolina”? “Deve 

chegar de quatro e meia para cinco horas”... 

 

A voz do ‘cabra’ que vende passagens não opina, não comenta, nem critica. Não 

pergunta, nem responde nada além, como uma autoridade dizendo ‘é assim que é’ mesmo 

diante do desconexo. O cabra se faz de indiferente, a decisão não o envolve. ‘Voltar de novo?’ 

‘Volta de novo’. O que não quer dizer que o cabra não esteja ali, no presente do verbo, 

fazendo o seu serviço. Deixa estar, ‘que hora chega’?... 

É um momento em que outra pessoa vai figurando nas vozes da história sem 

parecer que faz parte dela. A voz não a encarna, faz a pessoa encarnar. A voz é a carne, a 

matéria presente que faz ver. É possível fazer ver no personagem encarnado, as rotas 
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despreparadas impondo a andança e, no corpo-a-corpo com a outra voz, a que o segue, o 

quanto aquela viagem é disparatada. No contraste entre as vozes dá para rir disso! 

 

 – Vai? Eu disse: “tire aí a passagem, eu vou”! Primeira vez!  

E é quando vem a pergunta ‘vai?’ que a resposta primeira não é ‘vou’. Responde 

sem responder à pergunta, mas ao desafio. Pega a autoridade em pessoa no foco de figurante, 

e bota para tirar a passagem, para atender ao seu imperativo, ‘tire aí’, que a decisão está 

tomada, ‘eu vou’.  

E se está anunciando ‘ primeira vez’ é de se aguardar que outras virão. 

 

– Tirei a passagem, tirei a passagem, quando chego em Arcoverde, esperar o 

ônibus. Aí o cabra disse: “eu venho de Juazeiro da Bahia, aquilo é lá lugar”! Eu digo: 

“por que”? “O rio passa bem pertinho, pertinho de Petrolina, mas não tem muitas coisas”! 

Eu digo: “esse cabra está é com mentira”, cá comigo! Quando eu estou nessa conversa, 

chegou o ônibus. Pulei dentro do ônibus, vinha um cabra que morava em Petrolina. “Não, 

para lá não tem obra ainda, não. Conversa que vai ter uma obra muito grande lá, uma 

barragem”. Eu não acreditei de novo também.  

 

‘Conversa’ é verbo impessoal, como chover, onde a oposição sujeito-predicado 

não se aplica. É ação que se precipita da fala. Essa ação se propaga e propaga a informação, 

desenrolando o jogo de interesses que movem os falantes. Quais são esses interesses? Ainda 

não se sabe, não claramente. Como que querendo desanimar aquele que vai, parecendo 

despistá-lo, a informação na conversa se torna suspeita, ‘está com mentira’. Não é mal de 

caráter do sujeito que fala, mas uma artimanha em meio à conversa. 

E acreditar nela é o mesmo que voltar para trás, obediente. 

 

– Quando eu desço em Juazeiro na rodoviária véia aqui – que hoje é rodoviária 

véia – freto um carro para vir para Juazeiro. Foi quando eu peguei a primeira 

caminhonete, aquela picape de Sento Sé, peguei ali na Banca. O cabra interessado na 

passagem não ia dizer nada! Que naquele tempo, o cabra que tem carro, quer pegar 

passageiro. Aí ele disse: bora!  
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Foi preciso esclarecer os tempos. Tem o tempo do que era e não é mais. Nessa 

hora, se disse ‘rodoviária véia’, não foi querendo dizer como se diz de uma rodoviária 

“derrubada
90

”, sem condições. É no sentido de ‘rodoviária velha’ que hoje, com uma 

rodoviária nova, se pode dizer. Ele desceu na rodoviária que existia, mas falou como se 

tivesse descido na rodoviária que não existe mais. Falou como foi, pensando em como é. E o 

tempo também está nas coisas. Como a correnteza está nas águas do rio. Quem vê de perto, 

que vive aquele tempo, sente como são as coisas, as forças que nelas agem. Tem que contar 

como sendo e não como era. Caiu numa imprecisão desse tempo. Corrigiu.  

E tem também outro tempo, o tempo bom, tempo ruim. Não é coisa de presente e 

passado. No presente que era – que está se dizendo no presente que era, ‘o cabra que tem 

carro, quer pegar passageiro’ – o tempo aí é o da precisão. Quando é esse tempo que marca, 

não é costume, não é o jeito da pessoa, é a necessidade que se impõe e explica. Se tem carro, 

por essa razão de ser preciso, quer pegar passageiro. Aí nesse tempo o cabra só disse ‘bora’! 

Mas está se vendo que teria algo mais a dizer. 

 

– Quando vem chegando aqui bem perto é que ele diz! “Não, aqui não tem 

nada, não”. Aí ele disse: “mas, o que é que o senhor leva tanto nessas caixas aí?” Eu falei: 

“para vender. Vendo confecções, sapato, roupa”. “Rapaz, lá não tem nada, não!” Aí, 

quando chegou ali, que voltou assim pelo contorno, pra Sento Sé, ele disse: “diz que vai 

acontecer aqui essa barragem”. Meu amigo!... Já escurecendo. Meu amigo! Aí eu tive 

medo. E agora?! Eu disse, não, aqui não tem... Só era mato. Favela pra danar aí... Tinha 

umas imburanas, umas meia grossa assim. Isso com cinco caixas – ainda me lembro 

demais! Puxa... Foi só botar ali... Eu paguei naquele tempo, não sei nem quanto foi, sei 

que era barato. Aí, pronto. Botei as caixas no pé da imburana, uma em cima da outra e me 

escorei ali. Escorei e passei a noite – dormi não, passei a noite... 

 

Aconteceu. O cabra da picape só veio dizer, quando já ‘vem chegando’. Falou 

com a boca mole de abestalhado. E só nessa hora deu fé das caixas. Com uma pessoa assim, 

fazer o que? E a resposta veio desanimada: ‘vendo confecções, sapato, roupa’. ‘Puxa’... soube 

que ia ficar. Parou no meio do mato, escurecendo, com cinco caixas... Que se viu no mato, 

mais que depressa viu as favelas. Favela é planta que dá dor de choque quando rela o couro. 

Nem que quisesse, ali não daria para se encostar. Mediu as imburanas, árvore meio baixa, e 

                                                 
90

 ‘derrubada’ é uma expressão corriqueira na região de Juazeiro/BA, similar a ‘véia’ aqui mencionada, 

referindo-se a uma rodoviária julgada sem muita estrutura, despreparada para seus fins. 
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numa viu o jeito de escorar. Não refugou. Pagou e ‘aí, pronto’. Nada leva a crer que ele ou 

quem quer que fosse tivesse a ver com o que se deu. Nenhum arrependimento, nenhuma 

revolta, nenhuma retrospectiva, nem mudança de planos e seguir com a caminhonete para 

Sento Sé. Nada, nada do já passado. Mas o que há de vir?  

 

– Nada, nada, nem passarinho, nem ...! Tirei só a pasta, tirei a faca, tirei a faca 

e botei na cintura. Tirei o revólver, botei do outro lado e me sentei ali, encostado na 

imburana. Aí fiquei pensando. E Deus. E lái vai... E fome e sede, sem ter nada. E, rapaz, 

que loucura da zorra! 

 

Do meio do nada imprevisto, tira uma faca como que presa, mas tira; tira um 

revólver. E ‘lái vai’: é o tempo do suplício, que se arrasta. Nada para fome e sede. E ali se 

dando conta de onde foi parar.  

 

– Quando o dia vinha clareando, lái vem uma caminhoneta véia, danada de 

rápida, lá donde é a barragem. Estavam desmatando. Caminhoneta véia vinha batendo. Dei 

com a mão, o cabra parou. Quando parou, disse: “O que era, chefe?” Tudo empoeirado! 

(...) “O que era, chefe?” Digo: “moço, o senhor vai para onde?” “Vou para Juazeiro da 

Bahia, aqui de perto”. “Dá para o senhor me levar?” “Dá!” Aí eu disse: “mas tem aquelas 

caixas ali!” Aí: “ah, isso assim não vai não, não vai não!” – o peão gritou lá de cima. Aí 

ele desceu, o motorista: “rapaz, mas o que é isso, rapaz?!” Eu digo: “confecções, é sapato”. 

“E você vende isso?” “Você é doido é, você é doido é, você é de onde?” Aí eu digo: “sou do 

Ceará!” “Ah, do Ceará!” Ele disse: “é doido, é do Ceará! Vê se dá um jeito aí para levar 

ele aí!” Aí os peões, uns diziam: “leva”; outros diziam: “não leva!” Aqueles peões cheio de 

nó cego. Aí: “não, vamos levar! Vamos deixar o rapaz aqui?? Vamos levar!” Aí, eu 

interessado pegava as coisas, botei lá. Aí ele disse: “coloca aí”. Ele disse: “na cabine!” 

“Não, vou aqui mesmo”. Eu com medo, aí colei nas caixas! Que eu sabia lá, vai tirar ali!... 

Eu subi lá para o meio, no meio lá e ele olhando para mim assim e eu fazendo que não 

estava vendo, que não estava vendo.  

 

A caminhoneta vinha clareando o campo da barragem. ‘Danada de rápida’, por 

pura velocidade. Vinha batendo, largada, se amostrando. ‘O que era, chefe?’ O tom de quem-

manda-aqui-sou-eu teve a resposta desarmada e humilde de um que estava perdido ali, ‘um 
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rapaz’. Desde logo sabia com quem estava lidando. Melhor se fazer de doido. Melhor se fazer 

de desentendido. Melhor fazer que não está vendo. Essa era a esperteza.  

 

– Aí quando chegou lá em Juazeiro, ele disse: “o senhor vai para onde?” Eu 

disse: “eu vou para Paulo Afonso, eu moro lá!” “Ih, rapaz! Você vai lá por Arcoverde. (...) 

Vai dar uma volta no Nordeste. É por lá que a gente vai”. E era por lá mesmo. Ele ainda 

foi até legal, disse: “ói, você vai pegar o ônibus em Petrolina, você vai para Petrolina logo, 

lá tem um hotelzinho”... Naquele tempo não tinha hotel como tem hoje. Era ‘mosqueiro’ – 

como em Juazeiro também, a gente falava – mas ele ensinou um hotelzinho bom: “lá tem 

um hotelzinho bom, de uma senhora assim, assim, diga que foi eu que mandei”. O cabra 

foi legal! Aí fui para esse hotel, Hotel Real, lembro demais. Lá fui bem recebido. Fui bem 

recebido e ela conversou muito mais eu.  

 

Em Juazeiro, a conversa saiu do eixo da barragem. A desconfiança e o medo 

deram lugar à camaradagem. Não era mais ‘chefe’, era ‘senhor’, gente da rua, da cidade. E na 

cidade apareceu o tempo da conversa de quem recebe e é recebido. A cidade acomoda melhor 

quem a conhece. E se conhece e ensina, recebe em troca a gratidão. O poder não vem 

ordenando, mas na influência. 

E o tom da voz dá entrada no Hotel Real, assentando uma conversa séria, 

desarmada, como que acolhida numa mesa ou sentada na porta no entardecer. 

  

– Aí ela disse: “não, não vai pegar essa obra agora não, essa obra vai 

demorar”! Será? Mas aí naquele tempo assim andava um povo por essa barragem, não era 

só eu, não, era todo mundo queria... E um não confiava no outro, não, em informação não. 

Ninguém não confiava não. Os cabras não querem que eu vá, não querem que eu vá! E eu, 

quando encarriei de vir praqui, quase que nós se separemo, e eu andando.  

 

Saiu do hotelzinho e abriu o jogo. Aumentava a tensão no tempo, o tempo certo 

da oportunidade do negócio. Estava, a céu aberto, se precipitando a concorrência no comércio 

em torno da obra de Sobradinho. Não confiar no outro é na informação, significava ir de 

novo, ver de perto, encarriar de ‘vir praqui’. E aquela ideia atormentando, ‘não querem que eu 

vá’. E, andando, deixar a família, os negócios várias vezes. Outro problema.  
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– Quando chega em Paulo Afonso, com oito dias que estou em Paulo Afonso: 

“atacou agora, Ceará”! “Rapaz, é mesmo? Então eu vou de novo. Talvez tire o que gastei”. 

Vim! Quê! Estava começando a chegar o maquinário, começando, pra fazer o 

acampamento, pra fazer os acampamentos. Aí eu fui lá no acampamento, fui falar com o 

fiscal: “não vai atacar agora, não. Pode ficar certo que quando ficar, que atacar mesmo 

aqui, você não... Não vai ficar sossegado”... 

 

As forças do ‘Ceará’ já estavam minguando? Ou era a alma do negócio fazendo 

pouco da notícia tão bombástica dita quase em segredo? Ou era o informante fazendo que 

conta um segredo sendo que queria era saber de um? Já não dá para confiar na informação e 

ele não deu confiança. Não deu confiança na voz, mas foi conferir rapidamente, ‘vim’! 

E o impacto com algo ainda lentamente se fazendo, ‘começando’, começando’, 

‘pra fazer’, ‘pra fazer’, ‘o acampamento’, ‘os acampamentos’, como disco de vitrola numa 

rotação mais lenta do que a música foi gravada. 

A garantia na voz do fiscal tem o tempo da estabilidade, sem pressa nem agonia, 

como quem pode assegurar uma coisa que, está se vendo, de repente pode atacar. Nem quer 

enganar, mas é ‘inocente’, no dizer daquele que não atina com as aflições do momento, não 

tem esse problema. Só mesmo para dizer que tendo ido, ainda se fez alguma coisa. 

 

– Aí eu vim. Vim de novo. Aí eu já fretei um carro de lá prá cá. Já fretei um 

carro, já vim aqui por Belém de São Francisco. Dessa vez aí foi demora. Vim aqui por 

Belém de São Francisco, atravessei Belém, e vim, cheguei aqui e o carro me deixou. Já 

estava desmatando isso aqui pra fazer o alojamento dos peão. Toda essa São Joaquim aqui 

estava desmatando. Agora parece que o negócio vai. Aí o povo: “pega um terreno pra fazer 

uma casa”. “E eu quero lá um terreno aqui, rapaz?! Quero só ver se tiro o que gastei”.  

 

A investida prosperava. Perdia de vista a aventura, já decidia o trajeto, já era outro 

meio de transporte (decerto dividia com outros), já chegava no ponto, já via como ia o 

negócio e já sabia o que queria, o que não queria. Avistava o mapa do alto, parecia ver longe e 

friamente. 

 

– Aí o resultado: o resultado, dessa vez, quando chego em Paulo Afonso já 

vinham atrás. Já tinham seguido prum garimpo lá perto de Sento Sé. Ia demorar aqui 

[Sobradinho]... Passei oito dias lá também nesse garimpo. Fiquei oito dias lá. Não vendi 
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nada, nada. Era sapato, era confecção, tudo! Botava as caixas, partia pra boca do garimpo, 

oferecia aqui à peãozada... “Ah! Aqui não existe dinheiro, não existe dinheiro, só depois...” 

E eu: “pronto”. Não sabia nem o que fazia. E agora? Aí volto de lá pra cá.  

 

No aguardo de Sobradinho vai aparecendo mais gente. O que antes era ele só, 

agora já se conjugava no plural e já dizia ‘também’, como os outros. Mas cada qual com seu 

negócio. ‘Fiquei’, ‘não vendi’. 

E o tempo continuava ruim, mesmo na insistência, mesmo amontoando 

mercadoria, sapato, confecção, mesmo que o pretérito imperfeito prosseguisse botando as 

caixas, partindo para a boca do garimpo, oferecendo na mão. O dinheiro não existia. 

‘Pronto’, mais um fim. ‘E agora’? Sem demora, o tempo faz uma curva, volta o 

verbo ao presente para correr atrás do que gastou. 

 

– Quando chego aqui, Sobradinho (arroto) (Desculpe) quando chego em 

Sobradinho, menino! Aí me assombrei com tanta da gente que estava chegando: pau de 

arara do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, do Maranhão, peão adoidado! Aí me 

entusiasmei! Eu digo: “agora vou pegar mesmo um terreno”! 

 

E era gente por todo lado, de tanto nome de lugar se soltando da frase feito pipoco 

de fogos de artifício. E se disse tanta ‘da’ gente é porque o tanto era muito mesmo e precisa 

de pausa e sílaba para se dizer: ‘aí me assombrei/com tanta/da/gente que estava 

chegando/pau/de/arara/do Piauí...’ 

Se assombrou de ver aonde chegou nessa ‘coisa de doido’ e aí começa contando 

para si mesmo, no presente, outra história, que já não é continuação desta. 

 

4.2. Peão é um bicho 

 

Rapaz, eu vou dizer, eu...  

Peão é um bicho que não respeita ninguém, não.  

Que quando está aquela gandaia ali dentro [do gaiolão], eles não respeitavam 

nem a... os guardas, eles não respeitavam. O que sofria mais lá era guarda e chapeiro. 

Chapeiro é aquele que fica dentro da... dentro da... (tsc) dentro da guarita. Ali, ele é quem 

carimbava os cartões dos cabras que passavam – para bater. É, aí ficava ali, às vezes o 

cara... Ficava aquela fila e o cabra dizia: “abre isso aí, fi-de-rapariga”, “fi-de-corno”, 
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“chifrudo”. Eles diziam com o chapeiro. E ali, o cabra ficava ali e não podia dizer nada. 

Do mesmo jeito era com os guardas. Os guardas ficavam dentro daquelas guaritinhas, e 

quando os peões passavam, olhavam para eles lá e ficavam aí dentro, aí ficava dizendo 

piada com o cara: “aí, você está aí, hein carái”! Ficava dizendo aqueles negócios, né? 

Aquelas coisas... E os peões ficavam... Os guardas ficavam arretados e tinham uma raiva 

da porra de peão. Eles não gostavam dos peões, não. 

 

Vai falar do bicho peão e fica como sem palavras, sem saber por onde começar. 

Como quem tem que explicar para se entender, foi colocando as peças, cada uma em seu lugar 

como era. Cada coisa em seu lugar explica. Esqueceu o nome de onde ficava o chapeiro. 

Tentou lembrar, tentou, terminou botando dentro da guarita mesmo. Mas não achou suficiente 

o bastante para identificá-lo, já que ‘guarita’ era, na verdade, o nome do lugar do guarda. 

Então, disse lá quem era o chapeiro, o que ele fazia ali dentro. Deu certo, conseguiu deixá-lo 

‘ali’, pois ‘o cabra ficava ali e não podia dizer nada’. Por causa disso precisou de outro nome 

para diferenciar o lugar do guarda, para não confundir o lugar de um com o de outro. E veio a 

‘guaritinha’, menor que a dos chapeiros, apertada na sílaba ‘ti’. 

Ele chega com os peões, mas não era um deles. ‘Peão’ era ‘o cabra’, eram ‘eles’. 

Chegam dentro do gaiolão, mas o bicho peão aparece dentro da ‘gandaia’. Talvez pudesse ter 

dito (e parece que ia dizendo) “eles não respeitam nem a autoridade”. Mas não era um 

desrespeito à distância, era no ato. O peão aparece no meio da fila, na cola do chapeiro e do 

guarda, que precisam estar confinados em seus lugares de autoridade. Peão é um bicho que 

não tem lugar, tem quando, ‘quando está aquela gandaia ali dentro’, ‘quando passavam...’ 

‘Ficava aquela fila’ – coisa que diz com tal acento no ‘i’ que a fila se estende e não anda. 

‘Abre isso aí, fi-de-rapariga’. É o peão que aparece quando aparece o ponto da compressão. A 

chegada na obra estreitava ali, no guarda e no chapeiro. 

Esse ‘fi’ de ‘fi-de-rapariga’ é xingamento para o caso de esculhambação. Não é do 

mesmo jeito que se diz com raiva no calor da briga o ‘filho-de-uma-rapariga’, que não se 

solta, como soltavam os peões, e se diz mordendo as sílabas. Ali era ‘fi-de-rapariga’ para 

fazer rir. 

Parece que censura os peões e dá a impressão que toma as dores do guarda e do 

chapeiro, mas é censurando e rindo. Ao destrinchar a situação, o tal desrespeito, ‘que não 

respeitavam nem...’, é a inversão momentânea da força de compressão na entrada da obra, é o 

relaxamento na fila. Era a inversão que fazia crer que os peões... não, os guardas, ‘os guardas 

ficavam arretados’. E nessa inversão, os guardas ‘tinham uma raiva da porra dos peões’.  
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No momento em que aparece o peão, ele toma cuidado para não ser confundido 

com ‘eles’. Conta como quem avista uma cena e a descreve. A voz do peão tem que aparecer 

do nada, de ninguém em particular. Trata de se colocar como narrador, aquele que não está na 

história, mas desfere os desaforos pela boca de outros. ‘Eles diziam’. Vai pra lá, vem pra cá 

nas palavras, criando uma situação tumultuada. Diz os nomes que ‘eles diziam com o 

chapeiro’, ou com o guarda, mas sem dar o tom daquelas palavras. Diz mesmo como se não 

fosse ele próprio a dizer. Até que veio a ‘guaritinha’ espremendo os guardas, e não é que 

pareceu um peão dizendo?! 

 

4.3. Motoristas 

 

– Você me contou uma vez de um acidente de carro que teve lá, uma batida... 

– Ah! Teve um acidente, com certeza, teve um acidente. Foi um colega nosso, 

não é? Que nós éramos assim: quatro caminhões na margem esquerda. Eram quatro 

caminhões. A gente pegava a bóia, levava os peão, ba-ba-bá, fazia aquilo tudo, não é? Dali, 

eu..., também... Eu andava num Chevrolet, eu num Chevrolet, ele também no outro. Bom, 

um certo dia... Ele só andava correndo, não é? Só andava de alta velocidade. Eu nunca 

gostei de andar em alta velocidade. Até hoje! Se eu pegar um transporte hoje, não tenha 

medo não, que eu não corro. Se disser “rapaz, vamos adiantar...”, “ói, problema de vocês, 

que se quiser ir vai de pé”. (ele riu) Mas para mim correr, eu não corro não. Nunca corri. 

Nunca gostei de correr. Bom, tudo bem. 

 

Alguém pediu para que contasse de um acidente ocorrido. Com tal introdução, 

parece que o pedido será atendido. O ouvinte aguarda a narrativa de um acidente com um dos 

quatro caminhões da margem esquerda, com aquele motorista que ‘só andava de alta 

velocidade’. O narrador que está aí contando a história nunca correu, nem gostava de correr. 

A tragédia se anuncia para aquele que corria. Falando assim, praticamente antecipa, denuncia 

e condena a causa do acidente.  

Aqui e ali o português se articula dentro da variedade linguística “culta” ou 

“padrão”, a que está associada à escrita, à tradição gramatical, àquela dos dicionários, enfim, 

àquela variedade que se identifica como portadora legítima da língua portuguesa. ‘Um colega 

nosso’; ‘éramos assim’; ‘quatro caminhões’; ‘alta velocidade’... Com isso, leva o ouvinte a 

pensar que o narrador ocupa uma certa posição na distribuição hierárquica da obra. Qual é a 
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posição de um motorista? Ele assume a pose de quem fala sentado numa poltrona, com as 

vogais alongadas, e logo se cansa de repetir o óbvio, ‘pa-pa-pá’...  

A sua posição, no entanto, é perturbada pela naturalidade com que emprega 

‘bóia’; ‘os peão’; ‘de alta velocidade’, que depois já diz, ‘em alta velocidade’... Os linguistas 

dizem que, diante de um padrão dominante, o esforço para imitá-lo chega até a uma 

hipercorreção. Não é o caso. A fala do narrador aparenta imitar a variedade culta. Porém, tal 

padrão aparece, quando está no repertório do motorista, o de um motorista. Em outros 

momentos, sua articulação parece querer fluir numa outra variedade de fala. 

Emergem já de saída, como figuras oscilantes, a fala e o próprio narrador. 

 

– Aí, ele pá... Peão é bicho do caramba, né? Como diz o ditado. O boieiro. Eu 

digo: “Boieiro, hoje, eu vou... Esse cara hoje não passa por a gente não. O carro dele 

Chevrolet, o meu também Chevrolet! Hoje, nós vamos deixar ele na poeira”! Aí o peão, é o 

que eu digo, peão é bicho do caramba, não é? O peão: “rumbora, motorista, bora, bora, 

vamos passar por ele, não é? Papapá”! Tá entendendo? (ele riu) Eu aqui soltei.  

 

‘Aí, ele pá’ e não completa a frase, se lembrou de falar antes alguma coisa. ‘Aí, 

ele pá’ pareceu o barulho da batida. Devia ser o acidente... Mas seria preciso aguardar. 

‘Como diz o ditado’ não se refere a um ditado, mas a uma expressão pronta: 

‘como diz o ditado’ é já um ditado.  

Ele, o motorista. O boieiro, o peão. É assim que diz. Como quem agrada uma 

criança, o motorista vai fazer o gosto do boieiro. A voz aguda, repetindo infantilmente ‘bora’, 

‘bora’, faz crer numa certa inocência dessa criatura que quer ver o circo pegar fogo. O 

motorista se diverte fazendo o boieiro saltitar como peão, como um ‘bicho do caramba’. Peão 

é o boieiro. Ele, o motorista, não. Ele é gente que pondera, ‘o carro dele’, ‘o meu’, decide: 

‘hoje eu vou...’ E só naquela hora solta.  

O motorista vai correr, quando parecia condenar isso... Aqui, narrador assume 

aquele superior que anuncia o certo e o errado, mas autoriza o errado quando for de sua 

vontade. Lembra a gíria policial militar, o R-Quero: R de regulamento e quero, da vontade 

pessoal do superior. É, na gíria da caserna, a vontade do oficial colocando-se como lei a ser 

cumprida
91

. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que vai fazer aquilo que é da vontade de peão, 

não de um ‘superior’. Isso pega de jeito o ouvinte distraído! Parece coisa de peão. 

                                                 
91

 (Assy: 2000, p.67) 
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‘Aí, ele pá’ e depois, nem vestígio do clima trágico de quem se prepara para um 

acidente. Onde vai dar essa história? 

 

Eu fiquei aqui, com a revista aqui, com a revista aqui, o caminhão 

funcionando, eu aqui e o boieiro está providenciando lá a bóia. Então a bóia..., motorista... 

e papapa. Aí: “vamos embora”. “Vamos bó...! Aí eu digo: “bora”!  

 

O áudio embolado, as frases começando sem terminar as palavras, ‘papapa’. Essa 

passagem mal feita combina com a revista, ‘o caminhão funcionando’, a pose de quem está 

‘aqui’ sustentando o disfarce.  Na engrenagem da narrativa o caminhão sai no atropelo 

aparentemente habitual, mas a audiência vai meio sem rumo com esse motorista. No meio 

dessa folia toda, dos risos na narrativa, quando será o acidente? 

 

– Aí ele saiu em minha frente tããããããã... Subiu! Aí eu soltei atrás. Soltei atrás, 

atrás, devagarzinho... 

 

Manobra esperta. Quando se pensa que o caminhão sai embalado, que o outro saiu 

acelerado ‘tãããããã’, e ‘soltei atrás’, ‘soltei atrás’, que se está tomando impulso, vem o 

‘devagarzinho’. Escondendo suas intenções do outro caminhão, leva o ouvinte a se precipitar! 

O ‘devagarzinho’ vem como quem diz, “calma, ainda não, peão. Vai vendo como é”. A essas 

alturas, quem é o peão? O boieiro, sim. Mas o motorista, o narrador e agora também o ouvinte 

parecem todos acometidos de “peãozice”.  

 

– Quando cheguei na serrinha, para subir a serra, eu aqui chamei o caminhão 

e suspendi. Tomei a frente dele. Aí fiquei na minha mã... , na mão, não é? Certo. Ele aqui 

também se zangou e pá, para contra-mão. Aí descemos nas curva os dois. (ele riu) 

– Eitá. 

– Mas eu, de qualquer maneira, estou na minha mão, não é? Estou na minha 

preferencial, como a gente chamava, não é? Aí eu desci aqui com ele, aí deixa pegar outra 

curva aqui e aí pegamos uma reta.  

 

Quando chega na serrinha, entra com decisão na corrida disparatada. Que chamou 

o caminhão e ‘suspendeu’ na subida da serra, que tomou a frente, que as duas pistas ficaram 

tomadas, que na descida de uma curva pode vir o acidente, e a tensão do ouvinte aumenta, que 
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se espera o pior, ele se delicia descendo na curva os ‘dois’, com o ‘s’ deslizando. E qual é o 

problema? O problema de repente é outro, simples, se resolve com a regra de trânsito, mão e 

contra-mão, a preferencial. E ele se posicionou do lado certo. E com a expressão certa, pois 

‘mão’ não é a pista em que o veículo está, é determinada pelo lado da pista. Ele conhece a 

precisão da regra. Não é na ‘minha mão’, o ‘certo’ é ‘na mão’. Só aí pode dizer na ‘minha 

mão’. Uma explicação muito compenetrada, mas totalmente fora de propósito para quem 

aguarda o acidente e nada poderia ser mais grave nessa hora: ‘eitá’! O modo como passa da 

tensão da corrida à regra de trânsito acaba sendo engraçado. Ele está de gaiatice! 

 

– Pegamos essa reta, o chefe geral nosso, que era Dr. Alberto, vem de lá para cá 

com a caminhonete. Aí, deu sinal de luz: plá,plá plá, plá. Ele não abriu, que já querendo 

passar por mim. Eu também já estava vedado, não ia deixar mais ele passar. Aí ficamos 

assim, não é? Ô! Lá Seo Alberto lá tirou o carro fora, botou o carro dentro dos mato, nós 

passamos. Nós se mandamos pra lá! (ele riu) Aí, quando chegamos lá, entregamos a bóia. 

Aí o boieiro só: “bora ,bora”! Em cima do caminhão! 

– Gente! Mas que falta de juízo! 

– Você já pensou como é o negócio? (risos) É brincadeira?! E ele só: “bora 

,bora”. Eita, você aí... Eu digo: “seja o que Deus quiser, mas que também não...! (ele riu) 

 

A narrativa vai na língua “padrão” e mesmo “técnica” até o momento em que se 

volta para a corrida. Isso deixa claro que é precisamente isso que vai ser feito: ‘ele não abriu-

eu também já estava vedado’. As duas pistas tomadas. Na corrida, a língua é acometida do 

jogo rápido, ‘tirou o carro fora, botou o carro dentro’, sem concordar o plural, ‘dentro dos 

mato’, ‘se mandamos’, coloquial.  

Ele mesmo conta, ele mesmo ri, quando o errado dá certo. Mas diz que era o 

boieiro quem atiçava. Será que ia na carroceria? A ouvinte se espanta com a falta de juízo, 

não vê a graça que ele vê. Ele via o boieiro em cima do caminhão, ‘bora’, ‘bora’. O boieiro, o 

peão, o bicho do caramba. E ele ali, motorista, entrega a Deus, mas também não abre.  

 

– Aí, quando chegamos lá, não demorou muito não. Eu estou com o prato, tô 

com a boia aqui já almoçando, o rádio: “motorista: carro vinte-cinquenta e seis, favor 

chegar à chapeira. Alberto chama”. “Motorista: carro vinte-trinta e dois, favor chegar à 

chapeira. Alberto chama”. Mas rapaz! Você já pensou?! 

– Era o número dos carros... O número do outro era qual, vinte e quanto? 
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– ‘Vinte-trinta e dois’. O meu era ‘vinte-cinquenta e seis’. “Alberto chama”.  

 

A voz do rádio é impessoal e sonora, reduzida a informar e a fazer ouvir. Não 

deixa dúvidas. ‘Não demorou muito’. Com a identificação do carro, alcança o receptor no 

meio do universo da obra, ‘com a boia aqui’, no almoço, o prato no colo, a comida na boca. 

Cada um se define pelo número do seu carro. Motorista é chamado pelo número do carro. A 

disciplina individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui 

e os faz circular numa rede de relações (FOUCAULT, 1987: 133). ‘Alberto chama’. Alberto, 

um nome próprio, era visivelmente a pessoa do chefe.  

 

– E agora, o que é que eu vou fazer?! Agora também o que eu fiz foi largar o 

prato para lá... Funcionei o carro aqui, manobrei. Mas ele também funcionou o dele lá, e 

tchs (batendo as mãos), saímos tudo devagarzinho, ninguém foi correndo nada. (risos) Seo 

Alberto era o chefe geral (risos) Todo mundo mansinho, vamos lá, bora lá...  

 

‘O que eu vou fazer?!’ Não tem querer. A palavra pelo rádio dissera tudo. A 

comunicação é eficiente, cumpre a lógica disciplinar, a ordem não tem que ser explicada, nem 

mesmo formulada; é necessário e suficiente que provoque o comportamento desejado 

(FOUCAULT, 1987: 149). A obediência é imediata, de um, do outro. Atenderam ao mesmo 

tempo ao chamado do chefe, mansinho e ‘devagarzinho’. Iriam se ver com complicações. 

O riso, dessa vez, não foi só seu, a audiência riu também, como que 

acompanhando o motorista naquela peãozice flagrada pelo chefe geral. Se punha fim na 

tensão da corrida disparatada, adentrava outra, a do conflito com o superior. 

 

– Aí o primeiro fui eu lá a receber reclamação dele: “Motorista: carro vinte-

cinquenta e seis”! E eu calado. “Isto não é pista de corrida. Isto não é pista de corrida, isto 

aqui é de trabalho e tal”. Aí ele começou a explicar a maneira certinha. Tudo bem, 

realmente, não é? Eu também fiquei calado. O outro também ficou calado. “Motorista do 

carro vinte-trinta e dois, não é pista de corrida. Aqui não se trata de correr pra lá e pra cá”. 

Explicou também para ele, e nós dois, assim tentando (...). 

– Isso pelo rádio? 

– Não, isso lá na chapeira! Ele já estava lá esperando a gente lá. Ele passou o 

rádio para gente ir para lá, conversar com ele lá.  

– Entendi. 
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A voz que emitiu a ordem pelo rádio se confunde com a de Dr. Alberto. Ambas 

pronunciando claramente as palavras e nada de pessoal. Mas a do chefe geral é ainda mais 

arredondada, enchendo a boca, esticando certas vogais. Além disso, não faz o menor sentido 

que fosse emitida pelo rádio, ele esperava ‘lá’ na chapeira, passou o rádio para os motoristas 

irem ‘lá’ no ponto em que a questão trabalhista estava sediada. O reforço do ‘lá’, ‘ir lá’, 

‘conversar lá’, resume a ordem. A repreensão foi individual, o que disse a um, repetiu ao 

outro. E o que disse não introduz nenhuma novidade, ‘explicou’ o certo e o esperado ‘e tal’, o 

papapá. Nada sobre o perigo que provocaram e correram, nada de pergunta, só a regra. A 

metodologia se faz evidente, passo a passo. Isso é que precisa ser entendido. 

 

– Aí conversamos com ele lá, certinho, bababa, tudo bem. “E outra coisa, se 

acontecer novamente, vai todos dois para fora! Todos dois vão para fora”! Aí explicou a 

maneira toda. Aí todo mundo calado. Aí eu fiquei por ali. Aí eu falei com ele: “rumbora, 

parceiro. O negócio aí... Tá entendendo? “Desde já vocês já podem trabalhar, mas sabendo 

se acontecer novamente vai todos dois para fora”!  

 

A ‘conversa’ era Seo Alberto falando e os dois motoristas calados. Calados 

consentem. Para completar acrescentou a advertência, ‘todos dois vai’, não, ‘todos dois vão’ 

para fora. A variedade ‘culta’ é explicitamente demarcada como propriedade da fala do 

superior hierárquico. Mesmo sem dominar essa gramática, ele sabe a regra. O nome também. 

Na situação, os motoristas são referidos como parceiros, colegas, nem tanto por uma possível 

afinidade entre eles, mas pela linha horizontal que os ligava ali, na rede de relações que os 

distribuía. Por outro lado, aprontaram juntos, se arriscaram, foram parceiros na peãozice, 

levaram a mesma reclamação.  

 

– Pronto, aí nóis... (risos) Eu disse: “parceiro, bora embora”?! Aí se 

mandamos. 

 

Os dois motoristas, ‘aí nóis’, saíram batendo nos barrancos da regra, da ordem e 

foram embora sem nenhum acidente. 

E também a história acabou sem que nenhum acidente tenha se dado. A peãozice 

do narrador rodou e sabotou o movimento, o que se anunciava trágico, foi sendo levado para 

outro lado, tornou-se divertido o quase-trágico, virou do avesso.  
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4.4. Conseguiu a casa 

 

– O peão quando vinha, vinha só. Quando ele chegava aqui, que conseguia 

casa, aí ele ia, buscava a família. Às vezes, nem ia buscar, avisava, quando dava fé ela 

chegava aqui, batia na porta. Eu mesmo fiz casa ainda que não cheguei nem a fazer o piso, 

nem botei porta. Alugava. Sem nada. O peão: “eu quero é assim, pra muié chegar hoje, que 

eu não tenho onde botar”. Essa vizinha minha aí foi... Essa vizinha aí aluguei sem ter 

nada, só coberta. 

 

A vinda do peão era de pronto. Vinha na frente, atrás do trabalho. Sua vinda tem o 

ímpeto garboso do cabra que se lança. Vinha que vinha. Depois que vinha é que ‘chegava’, 

que ia ver as condições como eram. Era aos poucos que ‘chegava’. A cadência marca o peão 

que ‘chegava’, que ‘conseguia a casa’. O tempo era de um tudo ainda por se fazer, coisa por 

coisa. Principalmente ‘casa’. No que conseguia, logo ‘buscava a família’. Ou avisava. Avisar 

por um recado, por alguém que tivesse meio, que alcançasse outro, que dissesse a ela. Época 

de guardar bem as palavras ditas para levar. Não era época de falar diretamente, quem ouvia, 

transmitia
92

. Não era lugar de onde se pudesse falar que ela ouvisse, nem ela estava onde 

pudesse escutar o que ele tinha a dizer. Mesmo para avisar por carta ou bilhete, era preciso 

quem escrevesse, quem levasse e quem lesse. Quando era ‘ela’ que vinha, consumava o fato, 

mesmo sem piso, sem porta. Não se tinha bem certo quando iria se dar o avisado. Era ‘quando 

dava fé’, quando já acontecido ou perto de acontecer. Fazer o que? Ela ‘batia na porta’. A voz 

cabisbaixa e se embrulha. E ela via o que deu, o que conseguiu, a precariedade, a decepção. 

Peão nessa hora é o cabra da voz mais mole, sem força de articulação. Cabra comprimido 

entre as condições que ‘conseguia’ e ‘ela’, que precisava das condições. Casa para alugar era 

uma necessidade para o peão com família, ‘ela’ era a mulher, os filhos, as coisas. Fazer casa 

para alugar era um bom negócio, era fazendo e alugando, mas um negócio dito de modo um 

tanto sério, por quem não deixava de se ver com a situação apertada e humilde do peão e da 

sua ‘muié’. Uma situação que estava por toda parte, bem perto, se avizinhava, era quase a 

mesma sua, não dava para não ver. 

 

                                                 
92

 Várias emissoras de rádio mantinham programas para os avisos chegarem ao interior dos municípios, mesmo 

quando se tratava de uma comunicação oficial dos órgãos governamentais. Ao final da leitura de cada aviso 

vinha o mote quem ouvir, transmitir.  
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4.5. “Falando coisas de amor”
93

 

 

– Nessa época só, o hospital só atendia o pessoal que trabalhava em firma. Não 

atendia... Se eu fosse me consultar, eu não me consultaria em Sobradinho. 

– Ah não?! 

– Que só atendia o pessoal que trabalhava na barragem, na barragem de 

Sobradinho. 

 

A conversa não fluía. Limitava-se a responder ao que lhe era perguntado. Dizia 

claramente as informações solicitadas, sobre o atendimento do hospital, o nome da 

barragem... Era uma pergunta, uma resposta. 

 

– E como é que a senhora fazia os partos e tudo isso? 

– O que? 

 

A pronúncia do ‘R’ paulistano é muito estranha. Com esse fonema, nem parece 

que é dita uma palavra em português. ‘Pa‘r’tos’ é uma coisa esquisita. ‘O que?’ Não foi um 

espanto com o fonema emitido pela entrevistadora, foi como ouvir uma língua estrangeira, foi 

“hein?”, “fazia o que?”, “o que você quer saber?” 

 

– Para parir os meninos e... 

– Meus meninos, eu pari um bocado em casa. Tinha aquelas pessoas, aquelas 

mulheres, aquelas..., já tinha tempos que eram parteiras, como se dizia na época, né? Aí 

elas pegaram meus meninos.  

 

‘Um bocado’ de filhos, e quantos eram, então? E de tantos paridos em casa, é em 

casa que se parem os meninos. ‘O que?’, falar de parir menino em hospital? Faz a pausa. A 

voz enfrenta: ‘meus meninos, eu pari um bocado em casa’. Parir, ‘na época’ era coisa ‘em 

casa’ e não de hospital. Era preciso explicar, então. Falar de parir em casa é falar das 

parteiras. Uma coisa chama a outra em casa. No tom da paciência, vai explicando que aquelas 

pessoas eram mulheres e se dizia ‘parteiras’. As pessoas que eram e o nome que se dizia 

                                                 
93

 Esse título faz referência a um verso da canção “A banda” de Chico Buarque, escolhida para compor a trilha 

sonora na edição do CD-ROM “Tudo de novo...”, sendo assobiada, como era do costume dos trabalhadores 

braçais das obras, enquanto estavam concentrados no trabalho. 
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delas. Era ‘como se dizia na época’. (Que parteira, se sabe, tem seu nome próprio para ser 

chamada). Antes de vir o nome que se dizia, aquelas pessoas eram ‘parteiras’ que se fizeram 

com ‘tempos’, ‘já tinha tempos’. Quem sabia de partos eram as parteiras. ‘Aí elas pegaram 

meus meninos’. Quando disse isso, se ainda estivesse explicando, que ‘tinha’, que ‘eram’, que 

‘se dizia’ na época, teria dito ‘pegavam meus meninos’. Mas disse ‘pegaram’. Não era algo 

que se prolongasse numa época, era um feito. ‘Aí’ já era contando algo acontecido, a cada 

vez. E a doçura de ‘meus meninos’ fez sua voz escorregar numa outra vida, acometida de 

memória. 

– O meu Edvaldo mesmo nasceu, só eu e Edvaldo, ó. Eu cheguei... Eu vim de 

Petrolina, fiquei na casa da minha mãe em Correnteza, quando é no dia 30 de julho, eu vim 

pra Sobradinho – que o Rosalvo trabalhava aí, né? – eu vim pra Sobradinho.  

 

‘O meu Edvaldo’, ‘o Rosalvo’ é um uso incomum do artigo definido entre os 

entrevistados
94

. Talvez ela tenha trazido da casa ‘da’ sua mãe, em Correnteza. É um artigo 

que ela guarda e talvez só use quando se aproxima de casa, ou de alguém. 

Ia dizendo que chegou em Sobradinho, mas não chegou logo. ‘Eu vim de’, ‘ 

fiquei’, ‘quando é...’, uma andança, deixando Petrolina, ficando na casa da mãe, seguindo 

para onde o Rosalvo estava. Indo de barriga, o menino para nascer e o ‘quando’, não se sabe 

como, nem por que se faz a ocasião, vai pra Sobradinho. Segue sem esclarecer as 

circunstâncias que a levaram de um lugar a outro. Vem como fazendo o que devia ser feito, 

fazendo uma passagem. A precisão do dia, que a voz destaca, agora se sabe pela conta do que 

aconteceu. Seu tempo dos preparativos é de orações coordenadas, que se sucedem e se 

somam. A única explicação subordinada: ‘que o Rosalvo trabalhava aí, né?’. E diz à parte, 

como uma qualidade dessa ida a Sobradinho, para não dizer que foi por conta própria, porque 

quis. Se foi, foi acompanhando o Rosalvo. 

 

– Aí fiquei ni uma casa lá que foi dada à gente, que foi dada desapropriada. No 

dia 31, eu levantei cedinho pra ir ontava a família dele que morava lá pertinho.  

 

O nascimento acontecido não foi coisa de falta de condição. Casa dada, só para 

engenheiros e técnicos da obra. ‘O Rosalvo’ devia ser eletricista, ou encanador, ou soldador... 

                                                 
94

 Estudos à luz da sociolinguística variacionista observam que a presença de artigo definido antes de 

antropônimos e possessivos é pouco comum no português falado nas regiões do nordeste brasileiro, onde, por 

exemplo, em comparação com as capitais de estados, o menor número de ocorrências se dá em Salvador/Ba e em 

Recife/Pe. 
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‘Dada desapropriada’ é casa tomada de quem morava nela. Era casa da firma para quem era 

‘de firma’, como o hospital. A família ‘pertinho’, como também trabalhando na barragem. Era 

gente de profissão na obra, não eram peões. Mas era uma ‘casa lá’, sem importância para o 

que está narrando. Chegou na véspera, e tinha essa ‘casa lá’. Agora a contagem, o dia virou, já 

é 31. Tudo já vai se contraindo: ‘em’ vira ‘ni’; ‘onde estava’ vira ‘ontava’. E a casa ‘dada 

desapropriada’ é quase uma palavra só. A observação do tempo é acompanhada passo a passo. 

Cada pequena medida ganha proporções esticando o cedo para ‘cedinho’; o perto para 

‘pertinho’. Contração e distensão. Estava chegando a hora. 

– Aí não pude, comecei a sentir dor naquele instante e ele nasceu, naquela 

hora. 

 

O parto foi rápido, encadeado da dor ao nascimento numa só frase, sem pausa. 

Mas durou, não foi imediato, porque o tempo se contraiu no ‘instante’ e o esperado aconteceu 

‘naquela hora’.  

 

– Ia passando uma mulher, eu chamei: “por favor, venha aqui”. Ela veio, 

chegou, pegou... 

 

Uma mulher – que é de mulher o caso – ia passando. Ouviu um pedido de favor 

de uma mulher. O pedido não saiu como um apelo, com desespero na voz, foi com jeito e 

educação. Não agoniou a mulher que ia passando. Fez um pedido que acalma, um que a 

deixou chegar e ver o que se passava. Prontamente atendeu: ‘veio’, ‘chegou’, ‘pegou’. 

Demorou-se um pouco mais e adocicou o ‘pegou’, como um pegar cuidadoso de se curvar à 

fragilidade, de se fazer colo. Um ‘pegou’ simples, fácil, que lá estava Edvaldo nos braços. Um 

‘pegou’ aliviado, dando conta do imprevisto. 

 

– Até um pano de enxugar prato que tinha assim na porta, enrolou o 

menino...(riu)  

 

E pegou demorado para achar o pano. Olhar em volta ‘até’ ver na porta o pano, 

‘que tinha assim’, por um acaso dessas coisas de casa, de mulher, de ser o jeito, de dar um 

jeito de enrolar o menino. Tudo foi sendo envolvido pelo nascimento de Edvaldo, ‘até’ o 

pano. E vem um gosto dessa história no riso, sorriso que ela deu. 
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– E foi. Meu Edvaldo. Meu Edvaldo...  

 

E foi embalando, no colo da voz, Edvaldo, recém-nascido da lembrança. 

Entoando o final de uma história bonita de ter se dado. 

 

___________________________ 

 

– Hum...Tinha... Minha mãe, tinha... Não tinha. Na época, não tinha dinheiro 

pra comprar esses carrinhos de ferro. Então eles faziam uns carrinhos de madeira e 

colocavam... Quando era um pneu macio, que tinha câmara de ar, não pesava muito. Mas, 

quando era aquele pneu duro, ele pesava bastante. E aí meu pai fazia uns carrinhos que 

coubessem seis latas, que era para eu..., pros meus irmãos carregarem à noite. Só que meus 

irmãos trabalhavam durante o dia; e aí chegava cansado; aí minha mãe pedia para que eu 

fosse durante o dia. Tinha que encher... Três, quatros tambores que gastava na minha casa 

de água. Então eu fazia esse serviço. Então, para mim não ir várias vezes no chafariz, eu 

preferia ir uma vez, e demorar muuuito e já trazer de duas viagens e encher um tambor. 

Porque eu ficava muito tempo brincando no chafariz e a minha mãe... Eu esquecia do 

mundo e minha mãe tinha que ir me buscar. Eu deixava as pessoas passarem todas na 

minha frente. O pessoal ia passando: “não! Pode passar! Eu tô só enchendo as latas”. E eu 

ficava lá. E minha mãe ia me buscar, porque eu esquecia de voltar pra casa. É tanto que eu 

tenho marcas ó, na minha mão, um calo, muito calo nas mãos, de carregar e o carrinho 

nunca caiu. E depois foi... meu pai, com o comércio, foi que meu pai conseguiu comprar os 

carrinhos; aí esses carrinhos de ferro, que tem no mercado, eles não suportam seis latas, só 

que a gente colocava uma madeira no final do carrinho pra apoiar mais duas latas. Então 

botava uma... uma tábua dentro do carro para apoiar quatro latas e um pedaço saindo dos 

braços, para apoiar mais duas. E aí tinha a questão também da água cair, cair para fora. 

Então, a minha mãe colocava uma..., me dava, uma toalha de mesa, aí eu cobria e colocava 

uma liga ao redor, para água não sair para fora, senão chegava em casa só meia lata. 

 

Descreve a engenharia para a água chegar em sua casa, desenvolvida por uma 

equação de inúmeras variáveis. Fez-se uma voz sem fissuras, como uma barragem, com 

engrenagem de nomes (carrinho, câmara de ar, ferro, madeira, tábuas, braços, liga...), de 

números (‘seis latas’, ‘três, quatro tambores’, ‘duas viagens’, ‘uma táboa’...) de verbos (fazer, 

pesar, caber, carregar, encher, suportar, medir, apoiar, cobrir...). Uma engrenagem pesada, 
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interrompida apenas pela mão, ‘muito calo na mão’, que não deixou o carrinho cair. A menina 

ia se figurando nos afazeres da casa, quando o ‘que era para eu...’,  era ‘pros meus irmãos 

carregarem’; ia assumindo o serviço, não era ‘minha mãe colocava uma...’, era ‘me dava/aí eu 

cobria’, ia seguindo as coordenadas atenciosas da mãe, ia carregando os engenhos providos 

pelo pai. Brincava ‘muuuito’ tempo por onde passavam as vozes e os movimentos daquela 

obra. E se esquecia no chafariz. Ali, o de menos era encher as latas. 

__________________________ 

– Não, tinha o médico, nessa época já tinha o Doutor aí da CHESF, né? Que 

também era um sacrifício, era a mamãe CHESF a privilegiada dos funcionários CHESF 

que tinham esse direito, né?  

 

‘Já tinha’: mesmo quando passou a ter médico, era para os funcionários da 

CHESF
95

. Que era um ‘sacrifício’, era palavra da igreja. ‘Privilégio’, ‘direito’, os movimentos 

políticos falavam. O tom de denúncia e deboche na voz e na frase. A metáfora da mamãe 

provedora, mas a que dá tudo a uns filhos e deixa o resto de fora. O oferecimento pela CHESF 

de uma infraestrutura como raramente se via, dando a entender um acolhimento, só que não 

era para todos, parecia mãe, mas não, não era de todos, era ‘a privilegiada dos funcionários’, 

esses que tinham tudo na boca. Era a CHESF que se gabava de dar tudo, posar de ‘mamãe 

CHESF’. Um gosto de palavra entalada, empurrada para fora. Uma palavra que não ganha o 

mundo a não ser com impulso de vassoura, que varre, que varre.  

 

– E nós, dessa vila dos pobres, que fomos sempre discriminados, a gente para ir tinha que 

aguardar, se sobrasse...! Como muitas vezes eu perguntava, ia ao vigia e perguntava. Ele 

dizia: “você aguarde, se sobrar alguma ficha”... Então era ‘se sobrasse’.  

 

‘Se sobrasse’ não é verbo, é, na palavra sua, uma posição substantiva, é uma 

prorrogação na linha das prioridades, uma extensão. É a parte discriminada como o último 

segmento numa reta. Os direitos em sequência, assim como as três vilas do acampamento, 

acompanhando a margem do rio: a primeira, a Vila Santana, para engenheiros e autoridades 

administrativas da Chesf, mais próxima à área da barragem; em seguida, a Vila São Francisco, 

para o pessoal técnico; e depois da guarita, a ‘vila dos pobres’, dos peões, dos prostíbulos, da 
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 CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, empresa governamental que na década de 1960 tornou-

se subsidiária da Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É responsável pelas obras da barragem 

e usina de Sobradinho/Ba. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrobras
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feira, do povo em geral, que recebeu o nome de Vila São Joaquim, mas também de Cai Duro. 

‘Se sobrasse’ era o fim da linha dos direitos naquele lugar, sob a perspectiva de quem olhasse 

a partir da CHESF. Dentro e fora do hospital, saía uma ordem partindo dos interesses da 

companhia, priorizando a obra e privilegiando seus funcionários, e no fim o ‘se sobrasse’. 

Uma perspectiva traçada de quem parte da CHESF. Uma visibilidade do poder pela sua forma 

dominante. 

‘Se sobrasse’ é extraído da boca do vigia. Ele dizia: ‘se sobrar’; e ela disse: ‘então, 

era se sobrasse’. Nela, aquilo se adensava compacto num substantivo, uma pedra que tinha 

que engolir, ulcerando. Era um ‘sacrifício’, sem reclamação. Um suportar não ter direito. Um 

empurrão para o fim da fila. Um desaparecimento da pessoa, como uma educação pela 

pedra
96

. 

 

– Então a gente passava a noite lá, outras botavam uma pedra...  

 

Na posição do ‘se sobrasse’, entraram as mulheres. ‘A gente’ era ela e ‘outras’, 

para passar a noite ou botar uma pedra. Eram as que estavam fora da obra, não trabalhavam 

lá, pariam, criavam meninos, cuidavam dos familiares doentes. Mulheres de maridos peões ou 

técnicos. As que ouviam: ‘se sobrasse’.  

 

– Agora, que obedeciam!! Cada uma ia lá na boquinha da noite e botava uma 

pedra. Ali fazia de conta que tinha uma pessoa, né? (risos) 

– Então fazia uma filinha de pedra? (risos) 

– É, uma “filinha”, fila de pedra ali, né? E quando chegava no dia seguinte, né, 

bem cedo chegava: “aqui foi minha pedra”! Cada qual ia se sentando. Eu também fiz isso, 

né, cada qual botava sua pedrinha ali e aí todo mundo obedecia, né? Então, foi muito 

sacrifício. Não vamos dizer que foi aquela maravilha, não. 

 

Não era uma ‘filinha’, era uma ‘fila’, porque as pedras eram grandes o tanto da 

extensão da sílaba ‘pe’. Eram grandes, porque ‘fazia de conta que tinha uma pessoa’, posto 

que ali era, cada uma, uma pessoa. Cada uma botava uma pedra, da pedra que não se engole, a 
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 Uma educação pela pedra: por lições; para aprender da pedra, freqüentá-la; captar sua voz inenfática, 
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marca da pessoa que era. E era uma fila longa, daquelas pessoas que não passavam de 

‘pedrinhas ali’, no pouco lugar que sobrou. Pedrinhas que, pelo menos, salvavam o sono da 

noite. E a alegria é que obedeciam, ‘todo mundo obedecia’ aquela encarnação da pessoa na 

pedra em meio ao ‘se sobrasse’. Não era formalmente organizado. Era um coletivo 

alimentado, cada uma ‘ia lá na boquinha da noite e botava uma pedra’. Algo surpreendente, 

da ordem do obedecer sem ninguém mandar. De repente uma maravilha, mas não ‘vamos 

dizer que foi aquela maravilha’, porque teve o sacrifício, os privilégios, o direito dos 

privilegiados, a mamãe CHESF... 

 

4.6. As bichas lá 

 

– ...Tinha um rebolado desgraçado! (risos) 

– Como é, seu Dércio? 

– As bichas, aí. Teve um dia mesmo que eu andei agarrando um ainda, 

pensando que era mulher. Você acredita num negócio desse? 

 

(Corte na conversa. Estavam todos em uma lanchonete em Sobradinho. O garçom 

oferecia mais guaraná com açaí, uma especialidade que chagara há pouco tempo na região). 

 

– Viu? 

– E o senhor pensando que era mulher? 

– Pensando, com certeza! Era qualquer um se engana. 

– Era bonita, assim?  

– Era. 

 

Logo se soube que ele andou agarrando um, pensando que era mulher. Mas a 

história ainda ia começar. ‘Viu?’ Em meio a uma audiência dispersa, ele não desprezou a 

pergunta, uma que não perguntava, só repetia o dito mal-entendido, correndo o risco de 

encerrar a história por aí. A pergunta veio na confirmação do engano. E não foi simplesmente 

assim, ‘era qualquer um se engana’.  

Há uma confusão na conversa, as falas se sobrepõem, mas dá para ouvir uma voz 

masculina que entendeu que era uma que atrai. Não foi coisa do ‘rebolado desgraçado’, o 

exagero de não ser mulher. Era mulher como se fosse. Fazia agarrar como se fosse uma 
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mulher. Se era bonita ou não já é diferente, é mais do que um engano. Só mesmo como uma
97

 

mulher pode ser bonita. Vira uma certa mulher. Aquela uma era bonita? Pelo tom do ‘era’, 

era, mas isso ainda não era suficiente. Ele tinha um apressado na voz, como se a história lhe 

fosse escapar. 

– Ficava com as mulheres, era seo Dércio? 

– Ficava. Ficava nos ambientes aí, nos bares... E eu cheguei para tomar um 

assim, que eu gostava muito de beber nesse tempo, e aí sentei lá, numa cadeira lá, numa 

mesinha e a bicha lá e de vez em quando passava o olho. E aí eu chamei lá. Eu: “aceita um 

copinho?” Disse: “aceito!” Aí, sentou lá, comecemos a tomar um... 

 

No que se falou de ficar com as mulheres, ele aproveitou, tomou a história e levou 

para ‘os ambientes aí’. Se chegou na intenção de ‘tomar um’, sentou ‘lá’, numa cadeira ‘lá’, é 

que a voz mansa tinha chegado na situação de quem não queria nada, estava só por ali. Para se 

ver o desarmado da história era a razão de entrar ali. A ‘bicha lá’ é que por lá já estava. 

Nenhum pronome pessoal para aquele olho que passava e se oferecia ao seu convite. E 

aceitou convidar, chamou ‘lá’ sem dizer quem. ‘Aceita um copinho?’ Embora respeitosa, a 

pergunta direta é lançada num tom vigoroso, de homem que convida. Homem que agarra, 

homem que se engana. Homem sempre como sujeito do verbo. Não tem voz passiva. E quem 

aceitou em resposta, ele mais uma vez não diz se era ele ou ela. Apenas disse baixinho, com 

delicadeza de mulher, ‘aceito’. Estava começando a ‘agarrar um pensando que era uma 

mulher’.  ‘Aí, sentou lá’.  

 

– O senhor não viu o gogó dela não, seo Dércio? 

– Não, estava com uma blusa. 

– Ah!! 

– Assim, né? 

– Escondendo o gogó? 

– É, escondendo.  

 

A interferência vem como um sobressalto e as vozes deixam a mansidão do 

ambiente em que seguia a narrativa. O gogó, a blusa não estavam naquele momento, entram 
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uma vida...” (DELEUZE, 1995a). 
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bruscamente como uma cunha de desconfiança, nele, seo Dércio – como não percebeu o 

equívoco?? – e na ‘bicha lá’ – que se escondia por trás de uma blusa de mulher. Mas nada se 

pode ver com facilidade, nem mesmo o engano. Aceita um tanto relutante a falsidade da 

‘bicha lá’, mas porque é assim mesmo, seo Dércio não confronta. Não há como negar, mas 

precisa mostrar mais do que o engano, a trama do encantamento. Se não desconfiava, é que 

não era a hora ainda. Não era simples assim. 

 

– Mas eu desconfiei dum negócio: as mãos. Porque você sabe que mão de 

homem é diferente de mão de mulher. A mão de homem é maior que mão de mulher. Eu 

achei aquelas mãos grandes, assim... Liguei, não. Mas aí alguém me deu assim uma 

piscada de olho para mim e eu caí na... 

– Na real. 

 

É de se saber que ‘mão de homem é maior que mão de mulher’. Isso ‘de homem’ 

e ‘de mulher’, é diferente de um homem e uma mulher. É coisa que se sabe a respeito de 

mãos, não era o que estava acontecendo. ‘Era qualquer um se engana’. Até agora, nessa 

história, pouco se falava. Se olhava, se bebia ‘um’, que pode ser conhaque, drink, bebida 

quente num ‘copinho’. Mais inebriante ainda quando a música, a que costumava tocar ‘nos 

ambientes’, enche com a sua altura o teor dramático de certas canções
98

. Ele estava atraído, 

estranhando serem grandes as mãos de um que pensava que era mulher. Até se lembrar dessa 

desconfiança, nem desconfiava. Nem se ligou ao estranhamento daquelas mãos grandes. Até 

receber ‘uma piscada de olho’ de alguém que viu de fora aquele clima, ele andava ‘agarrando 

um pensando que era mulher’. Não foi de imediato que caiu ‘na real’. 

 

–  ...na real. E aí eu comecei assim a me afastar e el(e/a) disse: “está saindo por 

que? Parece que está assim, meio desconfiado...” Eu digo: “não, não é nada, não. Eu vou 

aqui no banheiro aqui e venho nestante”. 

 

Nenhum pronome disse ‘está saindo por que?’. Talvez tenha esboçado um ‘ele’, 

ou ‘ela’, por força de completar a sintaxe. Mas quando muito disse ‘el’. É um jeito de dizer, 
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 No CD-ROM “Tudo de novo...”, o ambiente do Xililique – que ora dizem ter sido uma boate de prostituição, 

ora o nome da ‘zona’ do Cai-Duro, ou Vila São Joaquim, durante a construção da barragem – foi tomado por 

quatro canções que faziam sucesso na época. O navegante pode escolher “Xilique” com o Trio Nordestino, ou 

“Índia”, com Paulo Sérgio, ou “Ela não vem”, com Bartô Galeno, (cantor que se lançou em Sobradinho), ou 

ainda “Foi deus que fez você”, com Amelinha. Todo trecho de entrevista aparece junto com o som de uma 

dessas. 
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sem dizer. É um jeito de não dizer quando se fala, diferente de não dizer quando se escreve. 

Ao mesmo tempo em que andou ‘agarrando um pensando que era mulher’, esse um não 

aparece precisando de um masculino, nem feminino. Só soube disso pela ‘piscada de olho’.  

 

– Até hoje! 

– De lá mesmo eu fui me embora. Acertei a conta com o rapaz e fui m’embora e 

deixei lá sozinh(a/o) lá. Foi a derradeira vez... 

 

A voz masculina na conversa queria apressar as coisas. Queria tirá-lo logo dali. E ele saiu, 

mas saiu como homem, pois antes de sair, como homem, ele pagou, como se deve pagar, a 

bebida de mulher. Quem ficou lá, não se sabe se ficou sozinho ou sozinha, pois a voz só 

pronunciou ‘sozim’. Fez acreditar até o fim que andou ‘agarrando um pensando que era 

mulher’. ‘Deixou lá sozim lá’. Dois ‘lá’. Desse jeito, houve um ‘lá’ que foi deixado e outro 

‘lá’ do lugar onde ficou. Sendo a ‘derradeira vez’, o que foi deixado era mais ‘os ambientes 

aí’ do engano do que alguém definido. Esse alguém era alguém ‘lá’ e o engano era seu. 

 

4.7. Prata adoidado 

 

– Naquele balão ali, eu passava a noite vendendo fruta. Não tinha fruta aqui, 

eu ia buscar em Juazeiro para vender à peãozada. Armei duas lonas grandes, lona de 

caminhão. Eu vendia abacaxi, laranja, tangerina... Laranja, eu descascava tudo aqui na 

mão pro peão! Chegava assim de vinte, trinta, quarenta, cinquenta de uma vez: “vamos ver, 

Ceará”! Se sentavam: “vamos ver, vamos chupar laranja”! “Pode chupar”! Banana!... 

Quando era no outro dia, tinha que ir para Juazeiro de novo, buscar.  

 

‘Não tinha fruta aqui’ e poderia se pensar que, por isso, ia buscar. Mas buscar a 

fruta não era uma consequência, ele não diz isso. ‘Ia buscar’, sem estar subordinado. Era o 

negócio, o tino do comerciante. Ia criar a mercadoria. A falta da fruta era a brecha do 

comércio na carência do lugar. Era o que produzia a venda, para um comprador que já existia. 

Era um olho na brecha e outro no peão. Um tipo de economia que atende à necessidade. Ia 

buscar ‘para vender’, mas já no sentido da ‘peãozada’. O que vendia era a fruta que ia buscar 

e o que o peão queria comer, sem ter. Armou as lonas de caminhão, passava a noite vendendo, 

descascava, atendia o freguês. Abriu e logo botou pra movimentar, a peãozada já foi chegando 

e aumentando, já foi se sentando, já foi querendo chupar laranja. Era descrevendo o ponto e 
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anunciando ‘abacaxi, laranja, tangerina’... Era para o peão que ia buscar e que ‘descascava 

aqui na mão’. Ia buscar as frutas e o peão alimentava de volta, ‘vamos ver, Ceará!’. A fruta 

estava na boca. Aonde a ‘peãozada’ chegava da obra era recebida, ‘vamos chupar 

laranja’/‘pode chupar’. As trocas circulavam. E as frutas acabavam e ele tinha que ir buscar. 

 

– Era aquele negócio e vendendo aqui e lá na roça, era um sacrifício todo dia. 

Mas foi só onde eu fiz mais dinheiro dentro do comércio foi nas frutas ali. Eu amarrava um 

saco aqui assim e jogava o dinheiro aqui, não dava tempo de passar troco. Não foi, não? 

Quando chegava aqui, derramava assim no chão para Odinília contar! Prata adoidado! 

Menino! Ave Maria! Abacaxi, peão chegava às vezes eu começava a descascar: “descasque 

aí”! “vamos ver”! “Me ajude aqui rapaz, me ajude”! E ele ia me ajudando e eu alegre 

danado...  

 

Entrou em ‘um sacrifício todo dia’, no vai aqui, vai lá, se virando para fazer 

dinheiro. ‘Aqui’ e ‘lá’ e nem tem outro lugar para pensar nisso. É pensando no ‘sacrifício todo 

dia’. É fazendo para saber. E a avaliação veio – ‘mas foi só onde eu fiz mais dinheiro...’ – e 

reanimou a história. O ‘sacrifício’ se encontrou com o sucesso do comércio. ‘Não foi, não?’ 

Quem viu que o diga! E logo pôde voltar para as trocas com a peãozada até não dar ‘tempo de 

passar o troco’. ‘Um sacrifício todo dia’ virou uma agitação de muita coisa acontecendo. Era 

fazendo dinheiro e inventando negócio, acumulando tarefas, no atropelo do tempo, no exagero 

de muitos peões pelo meio, de um saco de dinheiro, de muito trabalho. Aquilo tudo 

‘derramava’ dinheiro em casa, ‘prata adoidado’! Que sendo ‘prata’ a moeda do peão, não 

tinha lá muito valor de dinheiro, talvez não desse para muita coisa. Mas o que disse era ‘prata 

adoidado’, era a medida do excesso, uma excitação de quase não suportar, ‘menino’, ‘ave 

maria’! E a mulher que contasse! As vozes entram e exclamam! E vez em quando salta uma 

fruta, laranja ‘pode chupar’, banana, daí abacaxi, ‘me ajude’! Uma alegria danada 

impulsionando-o no ‘sacrifício’, criando um tempo redondo, que parece sem fim.  

 

– E eu estou tentando ainda, estou em Sobradinho, estou em Sobradinho 

bebendo da mesma água. 

 

De repente, sai da agitação alegre danada, sua voz serena no estar do presente e 

ele está em Sobradinho, está no Sobradinho onde se bebe da mesma água. Essa diferença 



94 

 

desloca e é estranho que esteja ali. Deixa ouvir um pensamento que não diz. Um que leva a 

perguntar o que o fez ficar, o que está ‘tentando ainda’ neste tempo que é outro, repetitivo. 

 

4.8. Morte de peão 

 

 – ... Foi em um poste. O cara botou a cabeça do lado de fora [do gaiolão] e 

quando ia passando, bateu com a cabeça no poste. No lugar duma curva, parece que era 

uma curva lá, ou não sei se foi o cara, foi desviar de um carro que vinha, não sei cuma foi. 

Eu sei que bateu lá, e o cara morreu, na hora mesmo, não teve... Esfalerou tudo lá, 

esmagaiou. 

 

A ação se deu na curva ou no desvio sobre a cabeça do lado de fora. Um acidente 

feito de uma ação sobre outra. Ninguém o praticou, se deu. Um acidente que se deu, não se 

sabe ao certo como foi. Se foi a curva, ou o desvio, a dúvida não vem como quem busca 

lembrar o que viu, mas como quem ouviu uma versão e depois outra, como quem juntou o 

que ouviu falar e só sabe que ‘bateu lá’. Ele conta o que correu de boca em boca, quando 

aconteceu o acidente a caminho da obra, num gaiolão.  

O ‘cara’ botou a cabeça do lado de fora; o ‘cara’ foi desviar de um carro que 

vinha; o ‘cara’ morreu na hora mesmo. Quem era o ‘cara’, a cada vez? Um vinha a reboque de 

outro, que dirigia. Não podia ser o mesmo que, na direção, botasse a cabeça de fora e não 

visse o poste, ou fosse desviar do carro sem ver o que vinha pela frente. A ação visível pelo 

verbo e predicado foi determinante para situar o ‘cara’ no acidente. ‘Botou a cabeça do lado 

de fora’. ‘Ia passando’. ‘Bateu com a cabeça no poste’. Não foi ninguém que cometeu o 

acidente. Se deu. 

 

– Esfalerou tudo lá, esmagaiou.  

 

Foram verbos fatais, mostram que ‘não teve’... Pegou a palavra e faz dela 

pedaços. 

 

– Aí quando morre assim, aí a peãozada fica quieta, como é? Aí como é? 

– Eles dizem... Quando... Lá, quando morria um... quando morria um assim, 

eles diziam: “aquele ali, aquele ali não come mais na cantina”, “aquele ali já deixou a boia 
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mais reservada pra gente”, “aquele ali já se foi, a boia rendeu pra nós”... Eles diziam 

assim.  

 

‘Aí, quando morre assim... Como é?’ A pergunta chega numa linha do presente 

permanente, que ele não contraria, mas não segue. Corrigiu o tempo. Levou a conversa de 

volta ao passado, porém não mais ao que se passou (pretérito perfeito), mas ao passado se 

passando (pretérito imperfeito).  

O acidente, ele havia contado como algo acontecido, dado. Já para dizer o que os 

peões diziam, precisou do presente que era, retomar no tempo do verbo o momento da ação 

necessária para que fosse como foi. ‘Morreu, na hora mesmo’; os peões ‘diziam quando 

morria um assim’. Sincronizou o tempo em que o peão dizia, colocou a palavra do peão sobre 

o momento mesmo em que a ação fazia o que fez, fazia com que tivesse sido assim. Já passou 

o tempo, mas o peão dizia naquele presente que passava. ‘Aquele ali’ era um cara que o dizer 

do peão apontava. Quem estivesse ali estava diante não só do cara, mas do que se passava. 

 

– Só que comida lá tinha adoidado, né? Não tinha esse negócio de dizer que... 

– que era pouca... 

– ...que era pouca, não, mas eles diziam assim. 

– quer dizer que eles não estavam nem ligando, né? 

– é, não estavam nem ligando. E quando morria um assim eles diziam: “ó, 

aquele ali não vai mais no Xililique”. Era assim... É. Esse negócio assim. 

 

A comida na cantina, reservada aos trabalhadores da obra, não era pouca. ‘Mas 

eles diziam assim: aquele ali não come mais na cantina’, ‘já deixou a boia mais reservada pra 

gente’, ‘já se foi’, ‘a boia rendeu pra nós’. Havia nesse dizer um frio descaso com o ‘cara’ que 

morreu? Ou os peões diziam o contrário do que sentiam? Ironizavam? Não estavam ligando? 

‘É, não estavam nem ligando’. Confirmou sem interromper o desenvolvimento do que dizia. 

Pelo contrário. Fez foi acrescentar mais coisa: ‘ó, aquele ali não vai mais no Xililique’. Algo 

foi se intrincando, esboçando um ‘negócio assim’, como uma língua em arabesco. A colagem 

de incongruências composta faz lembrar uma certa argumentação árabe:  

Na arte islâmica, o arabesco, composto por motivos continuamente repetidos, não dá 

destaque a nenhum de seus elementos por intermédio da perspectiva ou do relevo. Seu 

efeito é obtido pelo padrão como um todo e pelo intrincado relacionamento que existe 

entre as partes iguais. Encontramos espírito semelhante em nossos quatro historiadores 

[os que escreveram sobre a vida de Maomé na era clássica do islã]. Não é de seu feitio 

promover uma teoria ou interpretação dos eventos à custa de outras. Às vezes, colocam 
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lado a lado duas versões significativamente diferentes sem fazer nenhum esforço no 

sentido de esclarecer a discrepância (ARMSTRONG: 2002, p.58). 

 

A voz do peão vem no ato, fala daquele ‘ali’. Não é a mesma língua sem sujeito 

que narrou a notícia, não é aquela voz que correu de boca em boca. O relato do acidente foi 

uma coisa visível na sua fatalidade. Outra coisa era o que diziam ali. Ali, faziam rir do que 

viam, pois era outra coisa que faziam ver. ‘Ali’, era o peão que dizia assim. O que os peões 

diziam era sobre o cara que morreu. Diziam sobre o ‘bicho’ que comia, que ia ‘no Xililique’ e 

que morria assim. Não falavam de comida, mas que comiam. Todos os caras iguais na hora da 

boia, do Xililique, do gaiolão, da fila, da morte... Eram esses os sujeitos que diziam
99

. Isso é o 

que diziam. Escrachavam.  

Movimento de expulsão, de esconjuro, de exorcismo das forças da morte que se 

apropriam da energia vital, voltando-a contra ela mesma (...) Dizer já é um começo de 

vitória – mas não se diz o começo da luta, este é indizível. Quando se chega a dizer, é 

porque a barragem que represava o sopro já sofreu o primeiro abalo. Como se tivesse 

ocorrido uma imensa e mínima reviravolta, como se de repente, ______(SANTOS: 1989, 

p. 13, interrupção no original)
100

. 

 

‘Aquele ali’ era um daqueles ali. Era para isso que os peões ‘não ligavam’, 

quando morria um assim. Diziam que sujeitos eles eram, que eram o que todos os peões lá 

faziam, que comiam da mesma comida. Mas diziam, não ficavam quietos como mortos. 

Diziam como sobreviventes. Tocavam no ponto em que tanto faz se menos um. 

Tendo esses peões vindos de regiões do Brasil, onde imperavam as relações 

sociais mais ligadas à pessoa
101

, essa passagem pela construção da barragem, além de toda a 

tensão empírica, imiscuída no trabalho e no acampamento, exercia a violenta conversão da 

pessoa em indivíduo (aquele que é um na massa de despersonalizados, anônimos, 

intercambiáveis, descodificados (SANTOS, 1989: p.53). Entre ‘pessoa’ e ‘indivíduo’, há uma 

ruptura brutal. É de se pensar nesse impacto que aí se expressa
102

.  
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 A linguagem humana é sempre indireta. O discurso direto, a emergência de um sujeito da enunciação é um 

recorte feito sob certas condições (ver Deleuze: 1995). 
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 Laymert Garcia dos Santos (1989) entra de chofre na ‘experiência da agonia’ – título do primeiro artigo de 

um “Tempo de ensaio”. 
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 ... território do favor, da consideração, do respeito, do prestígio, com seus figurões, seus medalhões, seus 

padrinhos, seus pistolões etc. Nesse sentido, o que torna alguém pessoa, que lhe dá identidade social não é 

apenas o critério econômico, mas também e sobretudo as relações sociais (SANTOS, 1989: p.55) 
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 Até no devaneio romântico aparece uma mudança súbita e implacável. Bartô Galeno, cantor que deixou o 

trabalho da barragem para ali em Sobradinho mesmo lançar seu primeiro compacto simples, fez sucesso no 

Xililique com a canção “Só lembranças”. ...Foi tanto amor que eu dei / E nunca pensei  / Que ela fosse mudar  / 

Agora só resta esquecer / Pois não posso viver  / Sempre a lamentar / Talvez ela seja feliz / Mas o bem que eu 

lhe fiz / Com desprezo pagou / E partiu deixando tristeza / E a incerteza de um novo amor / Só lembranças, só 

lembranças / Só lembranças e nada mais ... E por aí vai. 
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4.9. Não foi mais  

 

– Não lembro se já tinha terminado a barragem... Lembro não, lembro não. 

Mas eu sei que eu trabalhei. Eu trabalhava em Pedro do Ovo. Eu saía 5 da manhã e 

chegava 3 da tarde. Deixava meus filhos dentro de casa, as portas trancadas e eles dentro 

de casa. Não todos, na época eu tinha cinco filhos. Rosalvo trabalhava em Caraíbas. 

Quando eu chegava 3 da tarde, meus filhos estavam aí, uns dormindo no chão, outros 

chorando... Quando é um dia eu cheguei lá no restaurante, aí passou um velhinho pedindo 

esmola. Aí a cozinheira falou assim, disse: “seo Pedro, tem um rapaz pedindo esmola, um 

senhor, tão coitadinho pedindo esmola”. Ele disse assim: “não quero que dê nada meu, 

manda ele passear na rua, não quero que dê nada meu”. A mulher falou: “seo Pedro, o 

senhor não tem nem medo de... Da gente daqui ter um circuito dentro desse restaurante e 

morrer todo mundo aqui? Tudo aqui é energia e o senhor não tem medo, não, de dizer isso 

a ele”? Aí ele diz: “não, não tenho medo, não, tenho medo, não, o que é meu é meu”. Aí ela 

diz: “mas Deus lhe castiga”... “Não fale o nome desse homem aqui. Não fale o nome desse 

homem que quem vive iludido com esse homem não arruma nem fósforo”. Aí eu fiquei 

pensando: “meu Deus, um lugar que Deus não governa, eu não quero ficar”... Aí vim para 

casa, dormi, quando foi 5 horas da manhã o carro chegou: “bi-bi. Vamos lá”? Eu digo: 

“Vou não”. Aí eu pensei assim: “eu deixo meus filhos aqui sozinhos, vou trabalhar nesse 

restaurante, o homem falou que Deus não governa o que é dele, daqui a pouco vai haver 

uma tragédia, quem vai sofrer mais é eu e meus filhos, então não vou mais”. E não fui 

mais... 

 

Trabalhou certa vez, quando ainda eram cinco filhos, quando os deixava dentro de 

casa. A marca do tempo não está no calendário, nem nas obras da barragem, mas na hora de 

sair e trancar as portas, com os filhos dentro de casa; na hora de chegar e ‘uns dormindo no 

chão, outros chorando’. Trancava as portas, não os filhos. De ‘5 da manhã’ até ‘3 da tarde’ era 

o tempo em que os eles ficavam dentro de casa sem ela. Ela saía e deixava os cinco filhos. 

Esse era o tempo em que trabalhava. E Deus estava ali, pois deveria governar em toda parte. 

Sem Ele, os filhos estariam abandonados, pois nada mais havia. Rosalvo em Caraíbas. Bastou 

o nome e era o marido, que não estava lá, trabalhava longe, em Caraíbas. Dele havia o dever 

de dar o sustento da casa. Dela, pensar nos filhos. Ela não poderia faltar. Desse modo se 

delineava o tempo em que estava imersa. Via o mundo pelos signos desse tempo, sinais que 

vinham nos filhos e de Deus. 
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O dono do restaurante via o que era seu próprio e não considerava a trama dos fios 

que o ligavam ao mundo. Estava isolado, pensava. Mas a cozinheira tentava mostrar a ele o 

perigo de um lugar à beira de uma usina hidroelétrica, onde tudo era energia, desde a faísca de 

um mendigo, ‘velhinho’, ‘coitadinho’.  

Ela ouvia. Como trabalhar em um lugar onde a ajuda era negada, onde nada mais 

poderia entrar senão o que era do interesse de Pedro do Ovo? Não havia lugar ali para Deus. 

No restaurante de seo Pedro, Deus não governava, era o nome de um homem, virava um 

‘homem’, perdia sua onipresença. Provocativo, seo Pedro ouvindo a cozinheira falar de um 

‘circuito’, de ‘morrer todo mundo’, evitando justamente dizer o nome daquilo que podia 

acontecer, ainda usava a palavra ‘fósforo’! Atenta aos sinais, sentiu o problema tocá-la, não 

haveria de querer isso. 

Ainda não foi aí a sua decisão. Chegou em casa – filhos dormindo pelo chão, uns 

chorando, Rosalvo em Caraíbas e ela ali – e dormiu. Há, então, uma passagem, um intervalo, 

uma processualidade até chegar a hora precisa. Na hora de trancar as portas, o carro 

chamando para trabalhar deu-se, enfim, a decisão: ‘vou não’. A explicação para isso veio na 

lógica de uma ‘tragédia’ que os signos de seu tempo lhe anunciavam. A somatória de afecções 

se impôs, não havia como pensar fora daí. E não foi mais trabalhar. 

 

4.10. Dei baixa lá 

 

– Não pensava e fui embora por causa disso mesmo... Porque eu não... Fiquei 

nervoso, e aí eu fui-me embora. Eu saí. Eu digo: “eu não vou mais trabalhar aqui, não. Eu 

vou embora”. 

– Ficou com medo, foi, seo Dércio? 

– Fiquei, eu fiquei com medo. Quando a pessoa, acontece uma coisa assim uma 

vez, duas vezes, aí é bom antes de acontecer as três, a pessoa sair de baixo. Porque às vezes, 

quando vai acontecer as três vezes... Uma vez acontece uma coisa assim, o cabra... Duas 

vezes... Agora nas três vezes... Antes de acontecer as três, é bom o cara sair, porque se 

chegar – que Deus o livre – e chegar aquele dia... Às vezes o cabra não escapa, não. Né? Aí 

eu pensei isso e fui-me embora. Fui mais não. 

 

Fala sobre o momento em que precisou sair, deixar o trabalho, sair de baixo, ir 

embora. Não teve assim um motivo, uma causa. Como também não foi da ordem do querer. 

Mas ele explica. 
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Uma pessoa sofre algo que lhe acontece. Está lá a pessoa e sucede a ela alguma 

coisa. Para isso seria preciso dizer: algo acontece à pessoa. A expressão pede uma crase, 

senão quem teria acontecido seria a própria pessoa. ‘Quando a pessoa acontece uma coisa 

assim’, no entanto, saiu sem crase. Ao ser transcrita, essa frase mereceria uma crase se fosse 

dita sem uma quebra, uma pausa quase imperceptível. Ele disse: ‘quando a pessoa’... A pessoa 

ia se tornando sujeito de uma oração, quando subitamente foi emendada outra estrutura para a 

frase e ‘acontece uma coisa assim’. De tal modo falou, que tanto a pessoa como a coisa 

acontecem. E é sobre isso mesmo que fala e prossegue, sem correções, numa sintaxe que 

‘acontece’.  

‘Uma vez acontece uma coisa assim, o cabra’... E a frase não continua. As 

reticências colocam o ‘cabra’ de sobreaviso. Quando é assim, o narrador para, como que abre 

o olho. E ainda ergue os ombros, pende a cabeça para o lado. ‘Duas vezes’... E já é outro. 

Com duas, o narrador como que recebe uma pontada nas costas e sai. Ele pode não escapar, 

com três. 

Não há uma ordem necessária entre as três. Não é preciso dizer ‘primeira’, 

‘segunda’, ‘terceira’ coisa. A série não está nas coisas, nem na cronologia. Está na 

experiência. O ‘cabra’ passa de uma para duas e pode estar lá ‘nas três vezes’, mas é bom ele 

sair antes de somar mais uma. Três é uma certa quantidade limite registrada uma a uma no 

‘cabra’. Três pode ser a última coisa. 

A matemática considera o três como o maior número perceptível, a rigor se 

percebe até dois. A visão de três já seria igual a muitos. Uma quantidade maior resultaria da 

contagem ou da soma, ou seja, de uma operação mental, complexa, que exige a série 

numérica, a classificação dos objetos e a correspondência de cada elemento da série a um 

objeto. A matemática, pois, opera sobre unidades distintas, mesmo quando transcende o limite 

perceptível. 

‘Uma coisa’, no caso, é algo que de algum modo distingue-se na realidade, pois 

destoa das demais, mas vem misturada a todo o resto. O que dá a perceber, embora 

claramente, é apenas a sensação de que aí tem coisa, uma coisa
103

. Trata-se de outra 

percepção, clara e confusa, que ainda assim é percebida como uma. Uma coisa é um acidente, 

uma quase morte, algo que – está se vendo – poderia ter acontecido, ou está para acontecer. E 

é também algo já acontecido à pessoa, transformando-a. Vem o medo, fica nervoso... Coisa 
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 Uma outra combinação ou composição do espaço, das cores e do tempo, escreveu José Gil a propósito da 

percepção artística. Ele espreita essa semiótica do infinitamente pequeno. De onde vem essa dupla característica 

da força artística? Uma obra possui, ao mesmo tempo, modulações infinitas da força que dela se emana, e uma 

singularidade que faz com que seja um (...) O que é uma linguagem das forças? (GIL: 2001, p.20-21). 
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que se sucede, uma a uma, e ao se somar, indica uma direção, vai compondo um vetor. Três é 

o fim, o total já não é mais a realidade inicial. 

Aconteceu mais de uma coisa e ele ‘pensou isso’. O esperado não seria dizer 

‘pensou nisso’? Quem pensa, pensa em alguma coisa. ‘Pensar alguma coisa’ é diferente, é 

algo no pensamento e não o pensamento sobre algo. Do modo como ele acabou dizendo, o 

pensamento não se debruçou sobre ‘isso’, mas, ao contrário, ‘isso’ alojou-se no seu 

pensamento. Pensou isso e não se separou o sujeito do objeto da ação que se constituiu. No 

seu dizer, estava sendo acometido do pensamento que ali tinha uma coisa, duas... 

 

– Daí o senhor foi lá e pediu as contas? 

– Pedi, eu pedi as contas, eu dei baixa lá, eu mandei dar baixa lá e ficou um 

dinheiro lá para mim receber, e eu fui-me embora e eu não fui mais nem receber o 

dinheiro. (risos) 

– Não voltou nem pra receber, seo Dércio?! 

– Rapaz, eu não voltei, não. E eu ia voltar, mas aí... Eu não voltei, não. E 

também era pouco, o dinheiro que ficou lá era pouco. Quase que não compensava eu pagar 

transporte para ir pegar esse dinheiro, porque eu acho que ficava quase uma coisa pela 

outra, né? Aí eu imaginei assim, eu digo: “deixar isso pra lá, né? Não vou mais, não”. 

 

‘Eu pedi as contas, eu dei baixa lá, eu mandei dar baixa lá’, disse ele, se 

corrigindo, com precisão gramatical. Mas não foi a gramática quem exigiu dele a correção de 

‘eu pedi as contas’ para ‘eu dei baixa lá’ e, por fim ‘eu mandei dar baixa lá’. Quem dera baixa 

não havia sido ele. Ele mandou. E mandou, não porque mandasse em quem quer que seja, mas 

porque era irrevogável a baixa. Aconteceu uma, duas coisas e não poderia mais ficar. ‘Pensou 

isso’. Nem esperou pelo pagamento, foi embora... 

Voltou ao dinheiro que ficou, já que se queria saber, mas só para reafirmar com 

detalhes que deixou ‘isso pra lá’. Rapidamente já estava em outro lugar. Era da urgência de ir 

embora que falava. No dinheiro, razão do seu trabalho, pensou depois e viu que não 

compensava. 

 

4.11. Por que ficaram  
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Depois de vinte e cinco anos, dispôs-se a conhecer a cidade de Sobradinho com a 

equipe de pesquisadores da universidade. Saíram de Juazeiro e, ao longo da estrada, foi feita a 

pergunta. 

 

 – E por que que eles ficaram? 

SILÊNCIO 

– Que o previsto era a vila São Joaquim acabar, não era? Ficavam só os que 

iam fazer manutenção da barragem, não era? A conversa não era essa? 

– É, mas não acabou, não. Ali. Eu acredito... Que já está com muito tempo... Eu 

acredito que já deve ter calçado aquilo ali, né? 

 

A pergunta e o silêncio. O tempo criou essa distância entre uma coisa e outra. Por 

que aqueles que ficaram, ficaram? Ele foi embora. O tempo passou. Como extrair do que era 

há vinte e cinco anos atrás a resposta para a Sobradinho de hoje, a cidade que não existia? 

Como juntar essas duas pontas do fio do tempo? Como pensar o tempo das obras, da 

peãozada, das máquinas, de toda aquela realidade com o que se pode esperar para ver e 

encontrar vinte e cinco anos depois? O que aconteceu, sendo que não viu, não estava lá para 

ver?  

E vem de novo a pergunta. Ali era um canteiro de obras. Eram vilas 

acampamentos. Era gaiolão, feira, Xililique... Tudo era passageiro, como eram provisórias as 

instalações da obra, as vilas, as pessoas... Isso lá é pergunta para se responder com conversa?! 

Encerrou a conversa. Era para Sobradinho acabar, mas não acabou.  

E logo desconversou. Mudou de rumo. ‘Já deve ter calçado aquilo ali’. Não seria 

‘já deve ter sido calçado aquilo ali’? Pois ‘aquilo ali’ não se calça a si mesmo, é preciso que 

alguém ou algo o calce. Ou poderia ser ‘já deve estar calçado aquilo ali’, como um fato 

consumado. Não era importante que alguém houvesse calçado as ruas, nem que essas já 

estivessem calçadas, mas sim que aquela precariedade, ‘aquilo ali’ – é de se acreditar – já 

deveria ser outra coisa, mais parecida com cidade. Algo que não responde porque as pessoas 

ficaram em Sobradinho, mas que já diz de num novo estado de coisas. Desfez-se da pergunta 

adiantando-se no caminho para cidade. Que cidade será essa que se fez sobre aquele lugar? 
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5. O DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA DA TESE PELA PRÁTICA DOCENTE 

O tema desta tese foi se desenvolvendo ao longo dos anos como desdobramento 

de uma prática docente na Universidade do Estado da Bahia, exercida particularmente no 

Departamento de Ciências Humanas em Juazeiro, no norte do estado, desde 1986. A 

Universidade atua no sentido de acompanhar, por meio de suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, as transformações sociais e geográficas dessa região do sertão baiano. 

Como já foi dito, esta pesquisa foi o terceiro momento de uma série de atividades 

iniciada em 2003, mas tem articulações com problemas que se enunciaram em atividades de 

ensino e extensão.  

Neste capítulo, a título de esclarecer o vínculo deste trabalho com a referida 

prática docente, serão expostos os problemas tais como foram se explicitando. 

 

5.1. Um problema de interpretação 

 

Um projeto de pesquisa, coordenado por mim, foi desenvolvido entre 2003 e 2004 

e, posteriormente (em 2007), com o material pesquisado, foi produzido um CD ROM, 

intitulado Tudo de novo - uma experiência de construção da barragem de Sobradinho/BA. 

A construção dessa barragem e da usina hidroelétrica, no submédio São 

Francisco, implicou profundas mudanças na vida das comunidades rurais e urbanas que 

habitavam a área onde hoje é o lago e gerou uma significativa migração de trabalhadores para 

erguer a obra. Trata-se, porém, de uma permanente produção da barragem, nem tanto do 

ponto de vista da obra de engenharia, mas da sua consolidação no ambiente físico-social da 

região. Constitui-se aí um processo contínuo de subjetivação. A área afetada pela barragem é 

muito extensa, a população dispersa e o acontecimento mostrou-se cada vez mais em sua 

complexidade.  Diante disso, o que essa pesquisa se propôs, desde o início, foi traçar algumas 

linhas de análise dos processos subjetivos. 

 O modo como essa experiência marcou e marca a existência foi pesquisado 

através de algumas entrevistas, ouvidas e gravadas, com trabalhadores atraídos para a obra; de 

documentos e outros registros arquivados pelo órgão responsável por esse empreendimento 

monumental; de fotografias atuais e da época, disponibilizadas pelos atuais moradores de 

Sobradinho. Com esse material, foi possível vislumbrar a força do impacto dessa obra, bem 

como mapear algumas ações de resistência e de oposição em diferentes modos de 

manifestação. A seleção de pessoas entrevistadas mostrou-se capaz de dar visibilidade à 
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variação das experiências (e não a concretização de um levantamento por amostragem), para 

observar o modo como a diferença se impôs aos processos subjetivos. 

Apenas duas indagações estavam previamente postas para orientar as entrevistas: 

o que levou o entrevistado à obra da barragem e o que foi marcante nessa experiência. Os 

relatos desses trabalhadores apontaram um movimento que, desde a fundação do 

acampamento, transitava pelas brechas das formas do que fora planejado oficialmente para a 

ocupação do lugar, engendrando novos coletivos. Esse movimento expressa-se na criação de 

uma cidade, Sobradinho. Em nenhum momento buscou-se verificar a veracidade dos fatos 

narrados pelos entrevistados, nem reconstituir uma história. Interessou pensar o modo como a 

singularidade dessa experiência se compôs na vida dos entrevistados.  

No CD-ROM Tudo de novo..., a proposta inicial era meramente facilitar o acesso 

das pessoas em geral ao acervo reunido no breve percurso da pesquisa realizada. Chegou-se, 

pois, à linguagem digital partindo de uma pesquisa anterior, com seus materiais diversos e um 

bloco de análise na forma de um texto escrito intercalado por imagens sobre problemas postos 

pela construção da barragem de Sobradinho. Colocou-se, então, de saída, um duplo desafio: 

1º Como fazer o CD-ROM de modo a dar visibilidade a um processo de pesquisa errante, que 

foi encontrando um percurso por materiais heterogêneos, ou seja, orientando a análise pela 

experiência intensiva que se produzia no encontro entre as nuances de falas, fotos, narrativas, 

informações, etc.? A forma com que habitualmente um CD-ROM tem sido organizado, como 

um menu de exposição de acervos, a partir da classificação do material em categorias 

distintas, isolaria as fotos históricas das atuais, dos documentos, das entrevistas gravadas, etc. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, a composição da mídia digital precisaria dar 

visibilidade à complexidade da questão pesquisada e o emaranhado do processo de pesquisa.   

2º Como digitalizar as linhas traçadas pela pesquisa de modo que continuasse sua 

potencialidade de novas articulações? Não fazia o menor sentido apenas digitalizar o material 

disponível, como não fazia sentido transpor de uma linguagem para outra, do escrito para o 

digital, sob pretexto de tradução. O que estava em jogo eram as exigências e possibilidades do 

aplicativo, o cd-rom, por um lado e, por outro, a intensidade dos processos pesquisados e da 

própria ação de pesquisar. 

Assim, o arquivamento da pesquisa no CD-ROM Tudo de novo... não repetiu um 

trabalho já feito, mas exigiu uma nova pesquisa
104

. Além das questões técnicas e conceituais, 
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 Alguns aspectos dos problemas aqui apresentados foram tratados por Belfort (2007), pesquisador da equipe 

de criação do referido CD-ROM, no que diz respeito aos recursos técnicos para a experiência inventiva. 

Problematiza as manipulações das linguagens no contexto digital, em que são disseminados certos padrões 
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as quais foram sendo tratadas e resolvidas durante a produção dessa mídia, a decupagem das 

entrevistas produziu novos problemas. A classificação do material, que muitas vezes se 

conseguia evitar pela inventividade técnica, voltava a atuar como tendência no momento de 

recortar trechos das entrevistas. Foi ficando clara a exigência que essa nova pesquisa impunha 

aos pesquisadores: era preciso deixar que as conexões se fizessem no CD-ROM com as 

mesmas forças com que atuavam sobre os pesquisadores. Essa clareza não era instrumental e, 

de certo modo, a condução dos trabalhos seguiu intuitivamente. Os trechos escolhidos não 

atendiam a critérios outros que não a importância que pareciam ter para expressar a 

singularidade da experiência narrada. A edição se fez ao ouvi-los, independentemente da 

qualidade do áudio ou do tamanho do arquivo.  

A conclusão geral dessa produção foi uma mídia que fazia pensar a construção da 

barragem e usina de Sobradinho ouvindo-se as vozes dos trabalhadores atraídos para essa 

obra. Não se tratava, porém, de uma nova tese a respeito do assunto, nem de opiniões a serem 

defendidas, mas de uma outra perspectiva para o próprio pensamento. Experimentou-se, 

assim, a criação de um dispositivo atravessado pelas formas e conteúdos de uma prática em 

linguagem, sob diferentes regimes sígnicos, impondo outro modo de pensar. 

Enuncia-se, com essa prática, uma série de problemas: de que forças eram 

portadores aqueles trechos das entrevistas escolhidos? Essa densidade ouvida dizia respeito 

aos atos da fala, mas haveria no texto mesmo dessas falas uma gramática da língua capaz de 

atuar no sentido que ali se produzia? Como se constituem esses textos, já que não é 

simplesmente pela informação ou pelo conteúdo semântico que interessam? 

 

5.2. Um problema de dimensões epistemológicas 

 

A disciplina curricular “Psicolingüística e Educação de Adultos”
105

 apresenta 

alguns impasses diante das teorias psicológicas, ao compreender nos domínios da linguagem e 

do pensamento a educação de adultos. Os estudos da obra de Jean Piaget permitiram em 

grande parte dar conta de uma certa relação entre linguagem e pensamento, mais precisamente 

sobre o desenvolvimento da função semiótica e o desenvolvimento cognitivo, pois a teoria 

                                                                                                                                                         
estéticos que não dão conta de expressar os processos da pesquisa. Apresenta algumas estratégias 

experimentadas para a composição de uma aplicação que desse visibilidade às várias linguagens e questões 

exploradas pelos pesquisadores durante o projeto. E ainda, problematiza os limites e propriedades da linguagem 

digital no encontro com a pesquisa, pensando a navegabilidade e a estética. 
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 Sou professora dos cursos de Pedagogia e de Comunicação Social oferecidos pelo Departamento de Ciências 

Humanas, campus III da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A referida disciplina foi oferecida durante 

quase duas décadas no curso de Pedagogia, habilitação em Educação de Adultos. 
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piagetiana busca descrever os processos que resultam em construções mentais e não apenas 

detalhar a sua forma mais desenvolvida. Em abordagem, pois, atenderia ao estudo proposto 

pela disciplina, já que a criança não interessa diretamente, essa contribui para se compreender 

o adulto. Ora, o adulto ao qual se chega com Piaget não é o adulto previsto para ser submetido 

a uma tal educação de adultos.  

É evidente que a orientação dos estudos nessa disciplina deveria ter como 

horizonte uma psicolinguística para um adulto analfabeto, em busca de se apropriar da escrita 

e dos demais conhecimentos escolares ou das novas técnicas do trabalho, etc. Esta proposta 

originou-se na década de 1980, diante de adultos inseridos numa tradição popular oral ora 

bastante presente no sertão da Bahia
106

 e que se viam submetidos a novas exigências, 

definidas pela expansão capitalista naquela região. O adulto que move as pesquisas de Piaget, 

por outro lado, vem do modo como opera um cientista, que se vale de estruturas lógico-

matemáticas para resolver problemas e adaptar-se ao seu meio. Esse sujeito piagetiano se 

apresenta como universal e seu meio não se define com qualidades precisas, é o mundo 

(qualquer) em oposição ao sujeito cognoscente. A representação, como função semiótica, é, 

para Piaget, a condição para a abstração, ou seja, com o suporte da linguagem o 

desenvolvimento cognitivo alcança o estágio mais evoluído, lógico-formal. 

O exercício representativo do pensamento é um processo mental que ocorre com a 

criação de um plano simbólico distinto do plano das coisas. Desse modo torna-se possível 

pensar o real sem estar nele, criando-se categorias abstratas e genéricas que se referem a 

objetos, mas que não é nenhum ente em particular. Toma-se o signo como uma construção 

formal, ou seja, pelas relações que o definem. É somente a língua quem fornece esse suporte 

semiótico. O signo linguístico, como uma categoria lógica, seria abstraído da realidade 

empírica por vontade do pensamento. Ocorre aí um jogo concatenado entre as quatro grades 

do pensamento voluntário, recognitivo, representativo: a identidade do conceito (um cachorro 

quer dizer um cachorro), a analogia do juízo (assim como um gato é um gato), a oposição dos 

predicados (que varia no contexto, mas não na sua forma), a semelhança do percebido (e 

corresponde ao objeto real material, cachorro)
 107

. 

Para Ferdinand Saussure, o signo, enquanto elemento semiótico que constitui a 

linguagem, tem com o real a relação de designação, mas se constitui inteiramente pela relação 
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arbitrária entre um significante e um significado distintos da coisa representada, ou seja, pelo 

processo de significação. Não são coisas que circulam entre o falante e o ouvinte, mas signos, 

esclarece Blinkstein (1995). Podemos acrescentar ainda, para compreender o plano simbólico 

que a linguística estabelece, a distinção saussureana entre Língua (Langue) e fala (Parole), 

mesmo que alguns admitam uma relação dialética entre essas. Tomada como uma instituição 

social (portanto não um ato, mas um contrato coletivo) e um sistema de valores (que, como 

uma moeda, vale por certo bem e pode ser cambiável) ela seria o conjunto sistemático das 

convenções necessárias à comunicação, indiferente à matéria dos sinais que a compõe. A fala 

recobriria a parte puramente individual da linguagem (fonação, realização das regras e 

combinações contingentes de signos). 

Com esses elementos que criam o campo linguístico, é possível compreender que 

ao estudar a Língua busca-se o que se repete entre um discurso e outro e num mesmo 

discurso. E, ao mesmo tempo, separa-se a linguagem do plano material pelo processo de 

significação que a constituiria distinta das coisas significadas
108

. A linguagem verbal passa a 

ser o meio pelo qual se pode conhecer a realidade extralinguística quando se busca explicá-la, 

dizer o que essa significa. Mesmo quando linguistas parecem romper com essa opção pelo 

estudo da Língua, incluindo a fala com todo o contexto que essa envolve e está envolvida, 

permanece a distinção entre o simbólico e o real, pois eles mantêm a busca da significação. 

O adulto a que a disciplina refere-se não pensa com o suporte linguístico, a 

linguagem parece ter um outro estatuto na sua cognição. Estaria limitado ao nível operatório 

concreto da perspectiva piagetiana? A limitação seria cultural, já que o meio não oferece o 

desafio necessário à superação cognitiva. Esta seria conclusão a respeito do nosso adulto, só 

que o toma pela sua limitação, por um suposto desenvolvimento incompleto. Nada estaria 

sendo afirmado a propósito da particularidade de sua cognição. 

A psicologia soviética
109

 de Lev Vigotsky, A. R. Luria e outros, produzindo-se 

num momento de transformações sociais radicais (décadas de 20 e 30, na criação da União 

Soviética) trouxe ao estudo da mente humana a sua formação social, em que “alguns 

processos mentais não podem desenvolver-se fora das formas apropriadas de vida social” 

(LURIA, 1990; p.25). 

A cultura, nessa abordagem marcada pelo marxismo, passa a compor o espaço de 

formação do homem, de seus processos mentais superiores. Parece, à primeira vista, que se 
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está próximo ao adulto previsto na disciplina curricular. Por vezes, a semelhança é tal que 

produz a sensação de se estar diante dos mesmos adultos que Luria entrevistou no 

Uzbequistão, Azerbaijão etc. O pesquisador (E), por exemplo, apresentava o seguinte 

silogismo para ser resolvido pelo entrevistado (S): o algodão pode crescer somente onde é 

quente e seco. Na Inglaterra é frio e úmido. O algodão pode crescer lá? (LURIA, 1990; p. 

144-5) E eis o diálogo que se sucede: 

S: Eu não sei. (...) Eu sempre vivi no país de Kashgar; eu não conheço nada além...(...) 

E: Mas baseado no que eu disse a você, o algodão pode crescer lá? 

S: Se a terra é boa, o algodão crescerá lá, mas se for úmida e pobre, ele não crescerá. Se 

for na região de Kashgar, ele crescerá lá também. Se o solo for fofo, ele também pode 

crescer lá, é claro. 

[O pesquisador insiste.] 

S: Bem, nós moslems, nós kashgars, nós somos pessoas ignorantes; nós nunca tivemos 

em outros lugares, portanto nós não sabemos se é quente ou frio lá. 

 

O desenrolar das entrevistas confirma a impossibilidade de se adotar o 

desenvolvimento previsto por Piaget como referência à compreensão do pensamento adulto. É 

evidente a diferença do pensamento produzido no cotidiano entre aqueles a que se destinaria a 

educação de adultos. Por outro lado, o sentido de educação que se pode alcançar com essas 

pesquisas é a produção do homem capaz de classificar, de resolver os problemas a partir de 

seus enunciados, de criar categorias mentais, etc. São alterações fundamentais na atividade 

mental humana acompanhando as mudanças das formas básicas de atividade, a aquisição da 

leitura e o advento de uma nova etapa de prática sócio-histórica (LURIA, 1990; p. 215).  

Estava claro que tais propósitos educacionais atenderiam também às novas 

exigências para a linguagem, o trabalho e a vida no sertão baiano, mas deixavam escapar o 

modo como se constituíam os processos mentais em meio à tradição da cultura oral. Em 

suma, a “formação cultural da mente” visava transformações sociais determinadas e não um 

campo de estudo das variações da cognição. Ao invés de pensar a positividade desses homens 

estranhos aos domínios do pensamento ocidental moderno, os soviéticos avaliaram a 

discrepância entre eles e os processos mentais superiores que não eram outros senão os 

mesmos que referenciaram as teses piagetianas. 

Os estudos em Psicologia mantiveram, ao longo do século XX, o mesmo 

propósito da linguística. 

Comprometidos com o projeto espistemológico da modernidade, que atravessa de resto, 

toda a ciência moderna, os grandes sistemas entendem o campo da cognição como 

espaço da representação. A formulação científica do problema é feita em termos de 

forma, estrutura ou sistema cognitivo, que ocupa o espaço intermediário das relações 

entre o sujeito cognoscente e o objeto que se dá a conhecer, região que é considerada 
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como operando segundo leis gerais, à maneira das ciências físico-naturais (KASTRUP, 

1999: p.18).  

 

Desse modo, tais estudos fizeram caber em seu seio a marca da segmentação entre 

o real e o simbólico. Sob tais condições, o pensamento se sobrepõe a algo, quando se trata de 

pensar a realidade. Observa-se que tanto nas próprias teorias, quanto no que essas consideram 

ação cognitiva realizada por um sujeito cognoscente não é um acontecimento, ser ou elemento 

que está sendo pensado, mas é já de saída um esforço de tomar a realidade por aquilo que nela 

se repete, ou seja, as constantes, as características, as formas lógicas que a apreendem, o que 

torna a realidade passível de ser substituída por um símbolo, representável. Representação e 

pensamento abstrato compõem uma mesma razão, aquela que para a psicologia de Vigotsky e 

para a de Piaget seria o ápice do desenvolvimento mental humano. 

Foi observando a produção cultural da tradição popular oral, contos, adivinhas, 

entre outras manifestações desse mundo em que o nosso adulto emergia que se passou a 

ensaiar algumas saídas. As palavras que contavam o desenrolar dos contos pareciam roçar as 

coisas, trazê-las em si e não contribuir para uma operação mental extemporânea
110

. Havia 

alguns sinais incompatíveis entre a linguagem dos contos populares e aquela que surgem pelas 

construções mentais descritas por Piaget, ou esperadas por Vigotsky. Algo como pergunta 

Ciço
111

 em resposta à pergunta do pesquisador “o que é educação?”.  

...o senhor fala: “Educação”; daí eu falo: “educação”. A palavra é a mesma, não é? A 

pronúncia, eu quero dizer. É uma só: “Educação”. Mas então eu pergunto pro senhor: 

“É a mesma coisa? É do mesmo que a gente fala quando diz essa palavra?” 

(BRANDÃO: 1980, p.7). 

 

E não se trata apenas de divergências quanto ao significado da palavra, ou de 

vivências diversas. Continua Ciço: Comparação, no seu [mundo] essa palavra vem junto com 

quê? Com escola, não vem? Com aquele professor fino (...) Do seu mundo vem um estudo de 

escola que muda gente em doutor (idem). 

Como ignorar a experiência cognitiva que se produz na tradição da chamada 

cultura popular oral? E para vê-la, seria preciso reavaliar o universalismo dessa psicologia e 

relativizar suas conclusões. 

A incapacidade para classificar, resolver problemas a partir de seus enunciados, 

criar categorias mentais, operar abstratamente mostrada nos adultos pesquisados por Luria 

(1990) no Uzbequistão, Azerbaijão etc. foi se revelando mais do que simplesmente a falta do 
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pensamento operatório abstrato entre eles. Havia uma recusa dos entrevistados aos problemas 

tal como eram colocados por aquele pesquisador. Em contraposição, o jogo das adivinhas 

populares, como exemplares desse pensamento, determina outras exigências lógicas, não só 

para respondê-las, mas também ao indicar qual espécie de enunciado traz de fato um 

problema a ser pensado. 

Qual seria o estatuto da linguagem para esses processos cognitivos que não 

correspondem aos modelos estudados pela psicologia cognitiva? E que cognição é essa que 

recusa os problemas lógico-formais sustentados pela linguagem? Estava se configurando 

nesse momento, pois, um estudo epistemológico do saber desse nosso adulto.  

A linguagem, composta de signos convencionais, articulados de forma linear 

torna-se o suporte imprescindível para o pensamento abstrato, o pensamento verbal. Ao longo 

do desenvolvimento cognitivo, o ser humano mostra outras habilidades simbólicas, porém, 

para as referências do pensamento científico, tais modalidades devem ser superadas. Vigotsky 

as denomina de linguagem pré-lógica e Piaget coloca-as, por estarem presas às experiências 

imediatas e afetivas, como impróprias ao pensamento operatório.  

A descrição do que aparece em certas manifestações dessa tradição popular exige, 

então, que se busque outra semiótica; e se o que se quer, por outro lado, é conferir o estatuto 

da linguagem tal qual aparece nas manifestações culturais da tradição oral, seria preciso rever 

os conceitos de cognição. Como o próprio Vigotsky (1987) reconhece: 

não há nenhuma interdependência específica entre as raízes genéticas do 

pensamento e da palavra. Ficou evidente que a relação intrínseca que 

procurávamos não era uma condição prévia para o desenvolvimento histórico da 

consciência humana, mas antes um produto dele (p. 103). 

 

 

5.3. Um problema que força a pensar 

 

Que pensamento é esse? A problemática que se compôs ao longo da disciplina 

curricular “Psicolingüística e Educação de Adultos” foi ressoando em outros campos dessa 

prática docente, a ponto de sentir que havia uma distância muito grande entre as teorias que se 

dispunham naquele momento e os acontecimentos que nos tomam contemporaneamente (ou, 

ao contrário, o que exigia mudança não era senão processos em curso contemporaneamente, 

os quais produziam uma inquietação teórica
112

).  
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A experiência do mestrado no Núcleo de Estudos da Subjetividade 

Contemporânea (PUC/SP) foi de grande importância para a abertura de novas possibilidades 

de estudo, principalmente por nos colocar diante das contribuições de Gilles Deleuze, Felix 

Guattari entre outros. (Os estudos de Julia Almeida (2003) sobre linguagem e de Virgínia 

Kastrup (1999) sobre cognição dão mostras da potência dessa filosofia para se pensar os 

processos subjetivos contemporâneos). Foi possível partir de uma instância psíquica 

produzida em um contexto (histórica), situá-la na epistémê moderna e pensar a sua condição 

ontológica de dobra do fora (que não é propriamente social, mas que na máquina deleuzeana 

produz a si e ao mundo). 

Com tais ferramentas conceituais, escrevi um breve ensaio sobre o episódio do 11 

de setembro de 2001, em Nova Iorque/EUA
113

. O terror disparado por esse acontecimento e, 

ao mesmo tempo, a alegria que se afirmava nas conversações, descreviam mais do que o 

confronto entre dois inimigos. Enquanto os discursos mapeados davam conta de explicitar 

tanto o embate como a dor, as tiras de humor veiculadas em jornais e pela internet apontavam 

que havia algo mais a ser pensado
114

. 

A derrubada das torres gêmeas não pode ser resumida a um ataque ao símbolo dos 

negócios americanos, não só porque essas caíram de fato (e não simbolicamente), mas por se 

ter produzido nesse momento uma violenta inversão de sentido. Dizendo de outra maneira, a 

produção do terror não se deu pela força do inimigo representada nesse ataque, mas pela 

inversão de sentido do modo de vida americano, que expôs de uma só vez a complexa rede de 

práticas que o constituíam. Aquilo que se colocava como sustentação da vida, passou também 

a ser a ameaça de morte (política internacional; distribuição de produtos químicos; legislação 

de transporte aéreo; organização da vida urbana, etc.). 

O modo como o acontecimento analisado afirmou-se e produziu a experiência da 

cognição não equivale ao que foi enunciado a propósito desse e nem pode ser confinado em 

categorias
115

. E o humor perturbava, sinalizando o novo, ao deslocar os problemas da sua 

enunciação, encarnando-os em regimes próprios aos corpos. 

                                                                                                                                                         
aprender”, estará imerso na “aventura do involuntário”, estará tomado pelo “jogo do problemático e do 

imperativo” (ver Différence et répétition, p.215;362). 
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 Um ensaio um tanto afoito, porque feito quase que imediatamente após o episódio, mas compatível com a 

ânsia de pensar os movimentos em curso na atualidade. Cheguei a fazer algumas incursões que, hoje poderíamos 

dizer, buscavam experimentar o que podia a linguagem em termos de expressão, qual o seu estatuto diante das 

forças daquele acontecimento. 
114

 E isso não ficou tão claro no ensaio, como agora, talvez pelo receio desse ser capturado pela polarização 

enunciada pelo presidente americano George W. Bush, quem não está conosco, está contra nós. 
115

 Nem mesmo ‘nós’ e ‘eles’, como quis Bush. 



111 

 

E que novo estava se afirmando para a cognição? Mais do que descrever processos 

mentais, antes de se configurar uma questão epistemológica, com essa experiência se 

delinearam outras perspectivas de estudo. 

1) Que linguagem (ou melhor, quê práticas linguajeiras) e quê aprendizagem estão 

se processando e produzindo sentido (o qual não se limita ao saber que se efetua) nos trechos 

selecionados das entrevistas; 2) Ao se configurarem como um problema por resistirem ao 

domínio da forma lógica dominante e da representação, cabe responder se procedimentos da 

tradição oral nos dariam pistas para compreender outros processos sígnicos.  

Uma mesma questão envolve os dois problemas. Não se esgota na descrição 

epistemológica de uma certa cultura popular, pois aponta processos menores que estão em 

curso presentemente e que produzem resistências às formas maiores do pensamento, 

transformam-no. Corpos e signos em outras conjunções. 

Os problemas, tal como passaram a ser enunciados, não cabiam mais no âmbito de 

uma tradição dos estudos da cognição. Tampouco pediam a descrição de um sistema 

cognitivo circunscrito a um povo, a uma mente, a uma razão. A proposta seria pesquisá-los 

enquanto indicadores de processos em curso dentre outros modos de cognição, os quais se 

atualizam em acontecimentos. Desse modo deixa-se a problematização do estatuto cultural e 

popular das manifestações citadas e pode-se tomá-las como territórios em que um certo modo 

de existência se culturaliza e encarna um povo. 

Em Estudos deleuzeanos da linguagem, quando Julia Almeida mostra o problema 

da linguagem, do signo, da expressão preso à análise dos agenciamentos, trata-se de saber 

qual agenciamento é efetuado, de que regime de signos participa, em que ponto cruza as 

formas de conteúdo, etc. Com Gilles Deleuze e Felix Guattari, mostra que não é mais preciso 

um esforço de submeter as manifestações em linguagem aos triângulos da linguística (em 

cujos vértices estariam distribuídos o referente, o significante e o significado, fazendo 

corresponder palavras e coisas, tornando o signo como figura da significância) e às 

dicotomias entre linguagem e mundo. 

O que foi proposto neste trabalho de tese, pois, não foi um estudo da cultura oral, 

da cultura popular senão pelo que esse permite adentrar pelos agenciamentos e trazer a 

potência do que seja pensar e falar sob essas condições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação gráfica deste trabalho não segue a mesma sequência em que foi 

produzido. O desenvolvimento do problema da tese deu-se enquanto criava as possibilidades 

de sua realização. Os capítulos de abertura não versaram sobre uma pesquisa concluída. Ao 

serem escritos, traçavam o campo problemático, atualizavam as escolhas metodológicas e 

criavam outras exigências, inclusive para a audição das entrevistas e para a escrita que a 

acompanhava. A habilidade de escrita e de audição da própria pesquisadora não estava à 

altura do que se propunha e foi sendo cultivada como exigência desse processo de pesquisa. 

Ao abrir a perspectiva pela qual foi possível realizar a proposta de audição e produzir uma 

escrita atenta às vozes de cada trecho de entrevista, este trabalho chegou ao fim. Ao se 

viabilizar, materializou a sua conclusão. 

É com esta forma final assumida pela pesquisa que se pode, agora, observar o 

quanto as forças das entrevistas participaram de sua produção. Por um lado, as idas e vindas, 

resultando grande parte em material descartado, pretendiam encontrar um caminho capaz de 

mostrar a riqueza experimentada nas inúmeras vezes em que os áudios foram ouvidos. Por 

outro lado, ao seguir esse propósito, o trabalho, paradoxalmente, colocou-se à deriva. Fez-se 

sob uma condição de espera ao mesmo tempo ativa e passiva, semelhante à do caçador de 

veados. O conceito de atenção proposto por Kastrup veio acolher esse movimento e mostrar lá 

na fala dos entrevistados os personagens processando continuamente essa mesma condição, 

essa mesma espera. Nas diferentes camadas em que a pesquisa estava se desenrolando, algo 

estava sendo convocado pela intuição, processando e aguardando a oportunidade. 

A escrita precisava sintonizar a espera, mas se precipitava e logo que conseguia 

encadear alguma coisa, escrevia. Parecia ter alcançado. Algum tempo mais tarde, porém, a 

leitura engasgava naquilo ali. Havia produzido blocos rígidos, impenetráveis sobre as 

entrevistas. Havia discorrido um tratado hermético sobre as indagações. Essa impetuosidade 

da escrita vinha de uma inabilidade adquirida no trato da memória. Havia se investido da 

função de registrar para não perder, e sua ação, nesse caso, cometia o inverso, congelava no 

instante fotográfico o que ainda estava por se mostrar. Aos poucos, foi cedendo tempo ao 

tempo. Nessa passagem, porém, tornou-se inibida, comedida, omissa demais. Pouco escrevia, 

acreditando ter escrito tudo. E a sua leitura precisava imaginar, adivinhar o que eram aqueles 

pontos toscos, secos, mínimos.  
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A abertura para o desenvolvimento da escrita deu-se no mesmo processo em que o 

espaço por onde o trabalho poderia ser viável começou a se abrir. Se era preciso encontrar o 

veio no mundo, caberia à escrita percorrê-lo escapando de acidentes, encontrando frestas, 

acelerando travessias. Precisou acordar de seu sono de pedra, para conduzir e se deixar levar 

pelos mundos no mundo, por entre os corredores dos fundamentos teóricos, pelas trilhas da 

história.  

Todo o material tocado foi deixando sua permanência e tornando-se aberto a uma 

processualidade. Dizendo de outro modo, os dados, escritos, ditos passaram a atuar num outro 

tempo, tempo presente, dando-se, escrevendo-se, dizendo-se... 

A certa altura foi se tornando complicado escrever alguma formulação teórica, 

pois as vozes desse discurso recebiam continuamente a interferência do linguajar narrativo, 

querendo mover-se por uma trama na qual o autor se imbrica nos personagens, tornando 

visível uma paisagem concreta, quase empírica. 

A escrita quis tratar desse acontecimento, disso que parecia a metodologia do 

trabalho, mas ao escrever, emergiu um conto, mais precisamente um conto de um só 

personagem, o narrador. 

Do mesmo modo, a leitura deixou de ser uma ação meramente receptiva e passou 

a ser conduzida por dentro da linguagem usada nos livros e nela foi vendo as expressões dos 

seus autores entretidos no desenho de pensamentos. Ler passou a ser uma espécie de 

sentimento da força que os autores dos livros faziam, seus receios, dúvidas, anseios, tanto 

quanto os seus manejos hábeis de conduzir, aprofundar, levitar. Aparece Deleuze em guerra, 

Guattari amolecendo uma matéria, Certeau saltitando, Zumthor andando na rua, Kastrup 

erguendo edificações, Ginzburg conversando encantado com o moleiro, os cientistas sociais 

europeus organizando fichas de leitura... Essas são algumas passagens como exemplo, pois 

em outros momentos, esses autores faziam outras tantas coisas. 

Esses efeitos foram reverberando para a constituição dos mundos e as formas 

substantivas dos espaços diários passaram a se compor em contínua movência. É como se o 

que era sabido, conhecido, vivido entrasse num tempo presente de estar se fazendo. 

Desse modo, outros processos foram se tornando visíveis. Exemplo disso foi ver e 

agir numa história tida como passada, como na história da colonização, em que foi possível 

entrar no tempo dos processos colonizatórios e ver outras coisas que antes não eram vistas. A 

partir das conquistas, se toda a conhecida trama da colonização se deu, por outro lado, vários 

povos começaram a se mover, não apenas capturados como escravos nem expulsos como 

degredados. Sobre a face da terra ocidental criou-se uma mobilidade capaz de imprimir outras 
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tantas marcas nos processos subjetivos. Embora menores, as forças de um mundo novo 

espraiaram-se. Nada disso estava tão claro antes. 

São passagens de alucinações e delírios que diziam da urgência com que se impôs 

a audição das forças que atravessam as vozes dos entrevistados. Como se por ali estivesse 

vívida toda a vida clandestina de nós mesmos. Ovos de tempo, para usar uma expressão antiga 

de Suely Rolnik. 

E seriam alucinações e delírios se não estivessem trazendo para a realidade 

cotidiana a sensibilidade aos acontecimentos contemporâneos, e neles perceber a emergência 

de forças tão estranhas como reconhecidas. 

E não passarão de alucinações e delírios enquanto não puderem se exercer com 

precisão, com clareza, numa forma material em que se manifestem. 

Com isso, esta pesquisa conseguiu abrir algumas trilhas para pesquisas futuras. A 

mais palpável, mesmo que ainda bastante vaga, emerge na Figura do ignorado. Essa noção 

ainda é incipiente, incapaz de se constituir numa tese, mas já pode esboçar alguns contornos. 

O ignorado não é uma categoria sociológica, nem pessoas em particular. No 

entanto, por razões históricas, as forças dominantes, movidas, em grande parte, por interesses 

econômicos, isolaram estrategicamente o interior da região Nordeste. Muitos estudos 

mostraram que, na prática, os seus habitantes não permaneceram ali confinados, mas as suas 

existências foram ignoradas. Sob tal condição, ali se produziram mandos e desmandos, como 

também outros modos de vida. Alguns criaram formas de organização, de atividades 

produtivas, culturais tão elaboradas que bem podem ser chamados de povo. Parece ser o caso 

dos Caatingueiros, na região do submédio São Francisco. Outros aprimoraram as trocas e os 

agrupamentos heterogêneos e podem estar na origem de muitas cidades, vilas, povoados. É o 

caso dos beiradeiros do rio São Francisco. Essas são algumas pistas que merecem um estudo 

dedicado e atento da força inventiva dos ignorados. 

Mais do que fixar um estado de abandono, a condição de ignorado pode ser 

exercida na criação de mundos no mundo em meio às práticas sociais dominantes. Não é uma 

qualidade, como que adjetivando uma pessoa, um lugar. É estar diante de uma vida a se fazer, 

da exigência de traçar caminhos, da mobilidade das formas, de encontrar o tempo, tempo do 

fazer a si e ao mundo e o tempo da oportunidade. 

As marcas que se produzem sob tal condição não se esgotam na criação de um 

povo, um lugar, uma existência determinada. Mesmo quando se desmancham essas formas, a 

força inventiva atua na produção de si e do mundo. Essa é a sua força, cultivada na 

invisibilidade que é capaz de abrir o vão do presente. Enquanto a contemporaneidade me 
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soava como um baque urbano, depressivo, inteiramente dedicado às formas humanas 

dominantes, a partir da experiência desta pesquisa tornou-se outra coisa, muito mais 

interessante.   

Arriscaria dizer que, mesmo sob as novas formas de violência, sob as estratégias 

de controle contemporâneas, essa força do ignorado se manifesta como força ativa de 

resistência, habilidade de contornar, esquivar, torcer e, ao se propagar, ocupar espaços, criar 

territórios. 
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ANEXO 1 – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

<Vai> 

 

– Peguei aquele jornalzinho e com aquele jornal, eu venho. Não é coisa de doido?!  

Aí eu me informo como é que faz para vir praqui, aí o cabra disse: “rapaz, tem 

Juazeiro da Bahia... Você faz o seguinte: pega o ônibus aqui que vai pro Recife”. (Assim eu 

fazia). “Chega em Arco Verde você desce”. “Eu desço é onde, no outro?” “Não, você desce é 

no que vai...” Rapaz! E será que dá certo?  

Vim para casa, quando cheguei, que atendi o freguês na loja, que acabo de 

atender... Deixa eu olhar o jornalzinho. Eu digo: “vou arrumar as coisas”. “Vou amanhã”.  

Aí venho.  

Depois que eu chego, que vou tirar a passagem, o cabra diz: “ah, você tem que ir 

para Arco Verde”! “Mas onde é Arco Verde, não é lá perto do Recife”?! “É”! “Voltar de 

novo”? “Volta de novo, para Petrolina”. Eu digo: “que hora chega em Petrolina”? “Deve 

chegar de quatro e meia para cinco horas”... 

Vai? Eu disse: “tire aí a passagem, eu vou”! Primeira vez! 

Tirei a passagem, tirei a passagem, quando chego em Arco Verde, esperar o 

ônibus. Aí o cabra disse: “eu venho de Juazeiro da Bahia, aquilo é lá lugar”! Eu digo: “por 

que”? “O rio passa bem pertinho, pertinho de Petrolina, mas não tem muitas coisas”! Eu digo: 

“esse cabra está é com mentira”, cá comigo! Quando eu estou nessa conversa, chegou o 

ônibus. Pulei dentro do ônibus, vinha um cabra que morava em Petrolina. “Não, para lá não 

tem obra ainda, não. Conversa que vai ter uma obra muito grande lá, uma barragem”. Eu não 

acreditei de novo também.  

Quando eu desço em Juazeiro na rodoviária véia aqui – que hoje é rodoviária véia 

– freto um carro para vir para Juazeiro. Foi quando eu peguei a primeira caminhonete, aquela 

picape de Sento Sé, peguei ali na Banca. O cabra interessado na passagem não ia dizer nada! 

Que naquele tempo, o cabra que tem carro, quer pegar passageiro. Aí ele disse: bora!  

Quando vem chegando aqui bem perto é que ele diz! “Não, aqui não tem nada, 

não”. Aí ele disse: “mas, o que é que o senhor leva tanto nessas caixas aí?” Eu falei: “para 

vender. Vendo confecções, sapato, roupa”. “Rapaz, lá não tem nada, não!” Aí, quando chegou 

ali, que voltou assim pelo contorno, pra Sento Sé, ele disse: “diz que vai acontecer aqui essa 

barragem”. Meu amigo!... Já escurecendo. Meu amigo! Aí eu tive medo. E agora?! Eu disse, 
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não, aqui não tem... Só era mato. Favela pra danar aí... Tinha umas imburanas, umas meia 

grossa assim. Isso com cinco caixas – ainda me lembro demais! Puxa... Foi só botar ali... Eu 

paguei naquele tempo, não sei nem quanto foi, sei que era barato. Aí, pronto. Botei as caixas 

no pé da imburana, uma em cima da outra e me escorei ali. Escorei e passei a noite – dormi 

não, passei a noite... 

Nada, nada, nem passarinho, nem ...! Tirei só a pasta, tirei a faca, tirei a faca e 

botei na cintura. Tirei o revólver, botei do outro lado e me sentei ali, encostado na imburana. 

Aí fiquei pensando. E Deus. E lái vai... E fome e sede, sem ter nada. E, rapaz, que loucura da 

zorra! 

Quando o dia vinha clareando, lái vem uma caminhoneta véia, danada de rápida, 

lá donde é a barragem. Estavam desmatando. Caminhoneta véia vinha batendo. Dei com a 

mão, o cabra parou. Quando parou, disse: “O que era, chefe?” Tudo empoeirado! (...) “O que 

era, chefe?” Digo: “moço, o senhor vai para onde?” “Vou para Juazeiro da Bahia, aqui de 

perto”. “Dá para o senhor me levar?” “Dá!” Aí eu disse: “mas tem aquelas caixas ali!” Aí: 

“ah, isso assim não vai não, não vai não!” – o peão gritou lá de cima. Aí ele desceu, o 

motorista: “rapaz, mas o que é isso, rapaz?!” Eu digo: “confecções, é sapato”. “E você vende 

isso?” “Você é doido é, você é doido é, você é de onde?” Aí eu digo: “sou do Ceará!” “ Ah, 

do Ceará!” Ele disse: “é doido, é do Ceará! Vê se dá um jeito aí para levar ele aí!” Aí os 

peões, uns diziam: “leva”; outros diziam: “não leva!” Aqueles peões cheio de nó cego. Aí: 

“não, vamos levar! Vamos deixar o rapaz aqui?? Vamos levar!” Aí, eu interessado pegava as 

coisas, botei lá. Aí ele disse: “coloca aí”. Ele disse: “na cabine!” “Não, vou aqui mesmo”. Eu 

com medo, aí colei nas caixas! Que eu sabia lá, vai tirar ali!... Eu subi lá para o meio, no meio 

lá e ele olhando para mim assim e eu fazendo que não estava vendo, que não estava vendo.  

Aí quando chegou lá em Juazeiro, ele disse: “o senhor vai para onde?” Eu disse: 

“eu vou para Paulo Afonso, eu moro lá!” “Ih, rapaz! Você vai lá por Arco Verde. (...) Vai dar 

uma volta no Nordeste. É por lá que a gente vai”. E era por lá mesmo. Ele ainda foi até legal, 

disse: “ói, você vai pegar o ônibus em Petrolina, você vai para Petrolina logo, lá tem um 

hotelzinho”... Naquele tempo não tinha hotel como tem hoje. Era ‘mosqueiro’ – como em 

Juazeiro também, a gente falava – mas ele ensinou um hotelzinho bom: “lá tem um hotelzinho 

bom, de uma senhora assim, assim, diga que foi eu que mandei”. O cabra foi legal! Aí fui para 

esse hotel, Hotel Real, lembro demais. Lá fui bem recebido. Fui bem recebido e ela conversou 

muito mais eu.  

Aí ela disse: “não, não vai pegar essa obra agora não, essa obra vai demorar”! 

Será? Mas aí naquele tempo assim andava um povo por essa barragem, não era só eu, não, era 
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todo mundo queria... E um não confiava no outro, não, em informação não. Ninguém não 

confiava não. Os cabras não querem que eu vá, não querem que eu vá! E eu, quando encarriei 

de vir praqui, quase que nós se separemo, e eu andando.  

Quando chega em Paulo Afonso, com oito dias que estou em Paulo Afonso: 

“atacou agora, Ceará”! “Rapaz, é mesmo? Então eu vou de novo. Talvez tire o que gastei”. 

Aí eu vim. Vim de novo. Aí eu já fretei um carro de lá prá cá. Já fretei um carro, 

já vim aqui por Belém de São Francisco. Dessa vez aí foi demora. Vim aqui por Belém de São 

Francisco, atravessei Belém, e vim, cheguei aqui e o carro me deixou. Já estava desmatando 

isso aqui pra fazer o alojamento dos peão. Toda essa São Joaquim aqui estava desmatando. 

Agora parece que o negócio vai. Aí o povo: “pega um terreno pra fazer uma casa”. “E eu 

quero lá um terreno aqui, rapaz?! Quero só ver se tiro o que gastei”.  

Aí o resultado: o resultado, dessa vez, quando chego em Paulo Afonso já vinham 

atrás. Já tinham seguido prum garimpo lá perto de Sento Sé. Ia demorar aqui [Sobradinho]... 

Passei oito dias lá também nesse garimpo. Fiquei oito dias lá. Não vendi nada, nada. Era 

sapato, era confecção, tudo! Botava as caixas, partia pra boca do garimpo, oferecia aqui à 

peãozada... “Ah! Aqui não existe dinheiro, não existe dinheiro, só depois...” E eu: “pronto”. 

Não sabia nem o que fazia. E agora? Aí volto de lá pra cá.  

Quando chego aqui, Sobradinho (arroto) (Desculpe) quando chego em 

Sobradinho, menino! Aí me assombrei com tanta da gente que estava chegando: pau de arara 

do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, do Maranhão, peão adoidado! Aí me entusiasmei! Eu 

digo: “agora vou pegar mesmo um terreno”! 
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<Peão é um bicho> 

 

– Rapaz, eu vou dizer, eu... Peão é um bicho que não respeita ninguém, não. Que 

quando está aquela gandaia ali dentro [do gaiolão], eles não respeitavam nem a... os guardas, 

eles não respeitavam. O que sofria mais lá era guarda e chapeiro. Chapeiro é aquele que fica 

dentro da... dentro da... (tsc) dentro da guarita. Ali, ele é quem carimbava os cartões dos 

cabras que passavam – para bater. É, aí ficava ali, às vezes o cara... Ficava aquela fila e o 

cabra dizia: “abre isso aí, fi-de-rapariga”, “fi-de-corno”, “chifrudo”. Eles diziam com o 

chapeiro. E ali, o cabra ficava ali e não podia dizer nada. Do mesmo jeito era com os guardas. 

Os guardas ficavam dentro daquelas guaritinhas, e quando os peões passavam, olhavam para 

eles lá e ficavam aí dentro, aí ficava dizendo piada com o cara: “aí, você está aí, hein carái”! 

Ficava dizendo aqueles negócios, né? Aquelas coisas... E os peões ficavam... Os guardas 

ficavam arretados e tinham uma raiva da porra de peão. Eles não gostavam dos peões, não. 



124 

 

 

<Motoristas> 

 

– Você me contou uma vez de um acidente de carro que teve lá, uma batida... 

– Ah! Teve um acidente, com certeza, teve um acidente. Foi um colega nosso, não 

é? Que nós éramos assim: quatro caminhões na margem esquerda. Eram quatro caminhões. A 

gente pegava a bóia, levava os peão, ba-ba-bá, fazia aquilo tudo, não é? Dali, eu..., também... 

Eu andava num Chevrolet, eu num Chevrolet, ele também no outro. Bom, um certo dia... Ele 

só andava correndo, não é? Só andava de alta velocidade. Eu nunca gostei de andar em alta 

velocidade. Até hoje! Se eu pegar um transporte hoje, não tenha medo não, que eu não corro. 

Se disser “rapaz, vamos adiantar...”, “ói, problema de vocês, que se quiser ir vai de pé”. (ele 

riu) Mas para mim correr, eu não corro não. Nunca corri. Nunca gostei de correr. Bom, tudo 

bem.  

Aí, ele pá... Peão é bicho do caramba, né? Como diz o ditado. O boieiro. Eu digo: 

“Boieiro, hoje, eu vou... Esse cara hoje não passa por a gente não. O carro dele Chevrolet, o 

meu também Chevrolet! Hoje, nós vamos deixar ele na poeira”! Aí o peão, é o que eu digo, 

peão é bicho do caramba, não é? O peão: “rumbora, motorista, bora, bora, vamos passar por 

ele, não é? Papapá”! Tá entendendo? (ele riu) Eu aqui soltei.  

Eu fiquei aqui, com a revista aqui, com a revista aqui, o caminhão funcionando, 

eu aqui e o boieiro está providenciando lá a bóia. Então a bóia..., motorista... e papapa. Aí: 

“vamos embora”. “Vamos bó...!  Aí eu digo: “bora”! Aí ele saiu em minha frente tããããããã... 

Subiu! Aí eu soltei atrás. Soltei atrás, atrás, devagarzinho... 

Quando cheguei na serrinha, para subir a serra, eu aqui chamei o caminhão e 

suspendi. Tomei a frente dele. Aí fiquei na minha mã... , na mão, não é? Certo. Ele aqui 

também se zangou e pá, para contra-mão. Aí descemos nas curva os dois. (ele riu) 

– Eitá. 

– Mas eu, de qualquer maneira, estou na minha mão, não é? Estou na minha 

preferencial, como a gente chamava, não é? Aí eu desci aqui com ele, aí deixa pegar outra 

curva aqui e aí pegamos uma reta.  

Pegamos essa reta, o chefe geral nosso, que era Dr. Alberto, vem de lá para cá 

com a caminhonete. Aí, deu sinal de luz: plá,plá plá, plá. Ele não abriu, que já querendo 

passar por mim. Eu também já estava vedado, não ia deixar mais ele passar. Aí ficamos assim, 

não é? Ô! Lá Seo Alberto lá tirou o carro fora, botou o carro dentro dos mato, nós passamos. 
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Nós se mandamos pra lá! (ele riu) Aí, quando chegamos lá, entregamos a bóia. Aí o boieiro 

só: “bora ,bora”! Em cima do caminhão! 

– Gente! Mas que falta de juízo! 

– Você já pensou como é o negócio? (risos) É brincadeira?! E ele só: “bora ,bora”. 

Eita, você aí... Eu digo: “seja o que Deus quiser, mas que também não...! (ele riu).  

Aí, quando chegamos lá, não demorou muito não. Eu estou com o prato, tô com a 

boia aqui já almoçando, o rádio: “motorista: carro vinte-cinquenta e seis, favor chegar à 

chapeira. Alberto chama”. “Motorista: carro vinte-trinta e dois, favor chegar à chapeira. 

Alberto chama”. Mas rapaz! Você já pensou?! 

– Era o número dos carros... O número do outro era qual, vinte e quanto? 

– ‘Vinte-trinta e dois’. O meu era ‘vinte-cinquenta e seis’. “Alberto chama”.  

E agora, o que é que eu vou fazer?! Agora também o que eu fiz foi largar o prato 

para lá... Funcionei o carro aqui, manobrei. Mas ele também funcionou o dele lá, e tchs 

(batendo as mãos), saímos tudo devagarzinho, ninguém foi correndo nada. (risos) Seo Alberto 

era o chefe geral (risos) Todo mundo mansinho, vamos lá, bora lá...  

Aí o primeiro fui eu lá a receber reclamação dele: “Motorista: carro vinte-

cinquenta e seis”! E eu calado. “Isto não é pista de corrida. Isto não é pista de corrida, isto 

aqui é de trabalho e tal”. Aí ele começou a explicar a maneira certinha. Tudo bem, realmente, 

não é? Eu também fiquei calado. O outro também ficou calado. “Motorista do carro vinte-

trinta e dois, não é pista de corrida. Aqui não se trata de correr pra lá e pra cá”. Explicou 

também para ele, e nós dois, assim tentando (...). 

– Isso pelo rádio? 

– Não, isso lá na chapeira! Ele já estava lá esperando a gente lá. Ele passou o 

rádio para gente ir para lá, conversar com ele lá.  

– Entendi. 

– Aí conversamos com ele lá, certinho, bababa, tudo bem. “E outra coisa, se 

acontecer novamente, vai todos dois para fora! Todos dois vão para fora”! Aí explicou a 

maneira toda. Aí todo mundo calado. Aí eu fiquei por ali. Aí eu falei com ele: “rumbora, 

parceiro. O negócio aí... Tá entendendo? “Desde já vocês já podem trabalhar, mas sabendo se 

acontecer novamente vai todos dois para fora”!  

Pronto, aí nóis... (risos) Eu disse: “parceiro, bora embora”?! Aí se mandamos. 
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<Conseguiu a casa> 

 

– O peão quando vinha, vinha só. Quando ele chegava aqui, que conseguia casa, 

aí ele ia, buscava a família. Às vezes, nem ia buscar, avisava, quando dava fé ela chegava 

aqui, batia na porta. Eu mesmo fiz casa ainda que não cheguei nem a fazer o piso, nem botei 

porta. Alugava. Sem nada. O peão: “eu quero é assim, pra muié chegar hoje, que eu não tenho 

onde botar”. Essa vizinha minha aí foi... Essa vizinha aí aluguei sem ter nada, só coberta. 
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<Falando coisas de amor> 

 

– Nessa época só, o hospital só atendia o pessoal que trabalhava em firma. Não 

atendia... Se eu fosse me consultar, eu não me consultaria em Sobradinho. 

– Ah não?! 

– Que só atendia o pessoal que trabalhava na barragem, na barragem de 

Sobradinho. 

– E como é que a senhora fazia os partos e tudo isso? 

– O que? 

– Para parir os meninos e... 

– Meus meninos, eu pari um bocado em casa. Tinha aquelas pessoas, aquelas 

mulheres, aquelas..., já tinha tempos que eram parteiras, como se dizia na época, né? Aí elas 

pegaram meus meninos.  

O meu Edvaldo mesmo nasceu, só eu e Edvaldo, ó. Eu cheguei... Eu vim de 

Petrolina, fiquei na casa da minha mãe em Correnteza, quando é no dia 30 de julho, eu vim 

pra Sobradinho – que o Rosalvo trabalhava aí, né? – eu vim pra Sobradinho.  

Aí fiquei ni uma casa lá que foi dada à gente, que foi dada desapropriada. No dia 

31, eu levantei cedinho pra ir ontava a família dele que morava lá pertinho.  

Aí não pude, comecei a sentir dor naquele instante e ele nasceu, naquela hora. Ia 

passando uma mulher, eu chamei: “por favor, venha aqui”. Ela veio, chegou, pegou... Até um 

pano de enxugar prato que tinha assim na porta, enrolou o menino...(riu).  E foi. Meu 

Edvaldo. Meu Edvaldo...  

___________________________ 

– Hum...Tinha... Minha mãe, tinha... Não tinha. Na época, não tinha dinheiro pra 

comprar esses carrinhos de ferro. Então eles faziam uns carrinhos de madeira e colocavam... 

Quando era um pneu macio, que tinha câmara de ar, não pesava muito. Mas, quando era 

aquele pneu duro, ele pesava bastante. E aí meu pai fazia uns carrinhos que coubessem seis 

latas, que era para eu..., pros meus irmãos carregarem à noite. Só que meus irmãos 

trabalhavam durante o dia; e aí chegava cansado; aí minha mãe pedia para que eu fosse 

durante o dia. Tinha que encher... Três, quatros tambores que gastava na minha casa de água. 

Então eu fazia esse serviço. Então, para mim não ir várias vezes no chafariz, eu preferia ir 

uma vez, e demorar muuuito e já trazer de duas viagens e encher um tambor. Porque eu ficava 

muito tempo brincando no chafariz e a minha mãe... Eu esquecia do mundo e minha mãe tinha 
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que ir me buscar. Eu deixava as pessoas passarem todas na minha frente. O pessoal ia 

passando: “não! Pode passar! Eu tô só enchendo as latas”. E eu ficava lá. E minha mãe ia me 

buscar, porque eu esquecia de voltar pra casa. É tanto que eu tenho marcas ó, na minha mão, 

um calo, muito calo nas mãos, de carregar e o carrinho nunca caiu. E depois foi... meu pai, 

com o comércio, foi que meu pai conseguiu comprar os carrinhos; aí esses carrinhos de ferro, 

que tem no mercado, eles não suportam seis latas, só que a gente colocava uma madeira no 

final do carrinho pra apoiar mais duas latas. Então botava uma... uma tábua dentro do carro 

para apoiar quatro latas e um pedaço saindo dos braços, para apoiar mais duas. E aí tinha a 

questão também da água cair, cair para fora. Então, a minha mãe colocava uma..., me dava, 

uma toalha de mesa, aí eu cobria e colocava uma liga ao redor, para água não sair para fora, 

senão chegava em casa só meia lata. 

______________________________ 

– Não, tinha o médico, nessa época já tinha o Doutor aí da CHESF, né? Que 

também era um sacrifício, era a mamãe CHESF a privilegiada dos funcionários CHESF que 

tinham esse direito, né?  

E nós, dessa vila dos pobres, que fomos sempre discriminados, a gente para ir 

tinha que aguardar, se sobrasse...! Como muitas vezes eu perguntava, ia ao vigia e perguntava. 

Ele dizia: “você aguarde, se sobrar alguma ficha”... Então era ‘se sobrasse’.  

Então a gente passava a noite lá, outras botavam uma pedra... Agora, que 

obedeciam!! Cada uma ia lá na boquinha da noite e botava uma pedra. Ali fazia de conta que 

tinha uma pessoa, né? (risos) 

– Então fazia uma filinha de pedra? (risos) 

– É, uma “filinha”, fila de pedra ali, né? E quando chegava no dia seguinte, né, 

bem cedo chegava: “aqui foi minha pedra”! Cada qual ia se sentando. Eu também fiz isso, né, 

cada qual botava sua pedrinha ali e aí todo mundo obedecia, né? Então, foi muito sacrifício. 

Não vamos dizer que foi aquela maravilha, não. 
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< As bichas lá> 

 

– ...Tinha um rebolado desgraçado! (risos) 

– Como é, seo Dércio? 

– As bichas, aí. Teve um dia mesmo que eu andei agarrando um ainda, pensando 

que era mulher. Você acredita num negócio desse? 

Viu? 

– E o senhor pensando que era mulher? 

– Pensando, com certeza! Era qualquer um se engana. 

– Era bonita, assim?  

– Era. 

– Ficava com as mulheres, era seo Dércio? 

– Ficava. Ficava nos ambientes aí, nos bares... E eu cheguei para tomar um assim, 

que eu gostava muito de beber nesse tempo, e aí sentei lá, numa cadeira lá, numa mesinha e a 

bicha lá e de vez em quando passava o olho. E aí eu chamei lá. Eu: “aceita um copinho?” 

Disse: “aceito!” Aí, sentou lá, comecemos a tomar um... 

– O senhor não viu o gogó dela não, seu Dércio? 

– Não, estava com uma blusa. 

– Ah!! 

Assim, né? 

Escondendo o gogó? 

– É, escondendo.  

Mas eu desconfiei dum negócio: as mãos. Porque você sabe que mão de homem é 

diferente de mão de mulher. A mão de homem é maior que mão de mulher. Eu achei aquelas 

mãos grandes, assim... Liguei, não. Mas aí alguém me deu assim uma piscada de olho para 

mim e eu caí na... 

– Na real. 

–  ...na real. E aí eu comecei assim a me afastar e el(e/a) disse: “está saindo por 

que? Parece que está assim, meio desconfiado...” Eu digo: “não, não é nada, não. Eu vou aqui 

no banheiro aqui e venho nestante”. 

Até hoje! 

De lá mesmo eu fui me embora. Acertei a conta com o rapaz e fui m’embora e 

deixei lá sozinh(a/o) lá. Foi a derradeira vez... 
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<Prata adoidado> 

 

– Naquele balão ali, eu passava a noite vendendo fruta. Não tinha fruta aqui, eu ia 

buscar em Juazeiro para vender à peãozada. Armei duas lonas grandes, lona de caminhão. Eu 

vendia abacaxi, laranja, tangerina... Laranja, eu descascava tudo aqui na mão pro peão! 

Chegava assim de vinte, trinta, quarenta, cinquenta de uma vez: “vamos ver, Ceará”! Se 

sentavam: “vamos ver, vamos chupar laranja”! “Pode chupar”! Banana!... Quando era no 

outro dia, tinha que ir para Juazeiro de novo, buscar.  

Era aquele negócio e vendendo aqui e lá na roça, era um sacrifício todo dia. Mas 

foi só onde eu fiz mais dinheiro dentro do comércio foi nas frutas ali. Eu amarrava um saco 

aqui assim e jogava o dinheiro aqui, não dava tempo de passar troco. Não foi, não? Quando 

chegava aqui, derramava assim no chão para Odinília contar! Prata adoidado! Menino! Ave 

Maria! Abacaxi, peão chegava às vezes eu começava a descascar: “descasque aí”! “vamos 

ver”! “Me ajude aqui rapaz, me ajude”! E ele ia me ajudando e eu alegre danado... 

 E eu estou tentando ainda, estou em Sobradinho, estou em Sobradinho bebendo 

da mesma água. 
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<Morte de peão> 

 

 – ... Foi em um poste. O cara botou a cabeça do lado de fora [do gaiolão] e 

quando ia passando, bateu com a cabeça no poste. No lugar duma curva, parece que era uma 

curva lá, ou não sei se foi o cara, foi desviar de um carro que vinha, não sei cuma foi. Eu sei 

que bateu lá, e o cara morreu, na hora mesmo, não teve... Esfalerou tudo lá, esmagaiou. 

– Aí quando morre assim, aí a peãozada fica quieta, como é? Aí como é?  

– Eles dizem... Quando... Lá, quando morria um... quando morria um assim, eles 

diziam: “aquele ali, aquele ali não come mais na cantina”, “aquele ali já deixou a boia mais 

reservada pra gente”, “aquele ali já se foi, a boia rendeu pra nós”... Eles diziam assim.  

Só que comida lá tinha adoidado, né? Não tinha esse negócio de dizer que... 

– Que era pouca... 

– ...que era pouca, não, mas eles diziam assim. 

– Quer dizer que eles não estavam nem ligando, né? 

– É, não estavam nem ligando. E quando morria um assim eles diziam: “ó, aquele 

ali não vai mais no Xililique”. Era assim... É. Esse negócio assim. 
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<Não foi mais> 

 

– Não lembro se já tinha terminado a barragem... Lembro não, lembro não. Mas 

eu sei que eu trabalhei. Eu trabalhava em Pedro do Ovo. Eu saía 5 da manhã e chegava 3 da 

tarde. Deixava meus filhos dentro de casa, as portas trancadas e eles dentro de casa. Não 

todos, na época eu tinha cinco filhos. Rosalvo trabalhava em Caraíbas. Quando eu chegava 3 

da tarde, meus filhos estavam aí, uns dormindo no chão, outros chorando... Quando é um dia 

eu cheguei lá no restaurante, aí passou um velhinho pedindo esmola. Aí a cozinheira falou 

assim, disse: “seo Pedro, tem um rapaz pedindo esmola, um senhor, tão coitadinho pedindo 

esmola”. Ele disse assim: “não quero que dê nada meu, manda ele passear na rua, não quero 

que dê nada meu”. A mulher falou: “seo Pedro, o senhor não tem nem medo de... Da gente 

daqui ter um circuito dentro desse restaurante e morrer todo mundo aqui? Tudo aqui é energia 

e o senhor não tem medo, não, de dizer isso a ele”? Aí ele diz: “não, não tenho medo, não, 

tenho medo, não, o que é meu é meu”. Aí ela diz: “mas Deus lhe castiga”... “Não fale o nome 

desse homem aqui. Não fale o nome desse homem que quem vive iludido com esse homem 

não arruma nem fósforo”. Aí eu fiquei pensando: “meu Deus, um lugar que Deus não 

governa, eu não quero ficar”... Aí vim para casa, dormi, quando foi 5 horas da manhã o carro 

chegou: “bi-bi. Vamos lá”? Eu digo: “Vou não”. Aí eu pensei assim: “eu deixo meus filhos 

aqui sozinhos, vou trabalhar nesse restaurante, o homem falou que Deus não governa o que é 

dele, daqui a pouco vai haver uma tragédia, quem vai sofrer mais é eu e meus filhos, então 

não vou mais”. E não fui mais... 
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<Dei baixa lá> 

 

– Não pensava e fui embora por causa disso mesmo... Porque eu não... Fiquei 

nervoso, e aí eu fui-me embora. Eu saí. Eu digo: “eu não vou mais trabalhar aqui, não. Eu vou 

embora”. 

– Ficou com medo, foi, seo Dércio? 

– Fiquei, eu fiquei com medo. Quando a pessoa, acontece uma coisa assim uma 

vez, duas vezes, aí é bom antes de acontecer as três, a pessoa sair de baixo. Porque às vezes, 

quando vai acontecer as três vezes... Uma vez acontece uma coisa assim, o cabra... Duas 

vezes... Agora nas três vezes... Antes de acontecer as três, é bom o cara sair, porque se chegar 

– que Deus o livre – e chegar aquele dia... Às vezes o cabra não escapa, não. Né? Aí eu pensei 

isso e fui-me embora. Fui mais não. 

– Daí o senhor foi lá e pediu as contas? 

– Pedi, eu pedi as contas, eu dei baixa lá, eu mandei dar baixa lá e ficou um 

dinheiro lá para mim receber, e eu fui-me embora e eu não fui mais nem receber o dinheiro. 

(risos). 

– Não voltou nem pra receber, seo Dércio?! 

– Rapaz, eu não voltei, não. E eu ia voltar, mas aí... Eu não voltei, não. E também 

era pouco, o dinheiro que ficou lá era pouco. Quase que não compensava eu pagar transporte 

para ir pegar esse dinheiro, porque eu acho que ficava quase uma coisa pela outra, né? Aí eu 

imaginei assim, eu digo: “deixar isso pra lá, né? Não vou mais, não”. 
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<Por que ficaram> 

 

– E por que que eles ficaram? 

SILÊNCIO 

– Que o previsto era a vila São Joaquim acabar, não era? Ficavam só os que iam 

fazer manutenção da barragem, não era? A conversa não era essa? 

– É, mas não acabou, não. Ali. Eu acredito... Que já está com muito tempo... Eu 

acredito que já deve ter calçado aquilo ali, né? 
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ANEXO 2 – OS COMPADRES CORCUNDAS 

 

Disse que era uma vez dois corcundas, compadres, um rico e outro pobre. O povo 

do lugar vivia mangando do corcunda pobre e não reparava no rico. O pobre andava triste e 

de mais a mais o tempo estava cruel e ele era caçador. 

Numa feita, esperando uns veados, já tardinha, adormeceu no girau e acordou 

noite alta. Ficou sem querer voltar para casa. Ia se acomodando para pegar no sono de novo 

quando ouviu uma cantiga ao longe, como se muita gente cantasse ao mesmo tempo. 

– Deve ser alguma desmancha de farinha aqui por perto. Vou ajudar! 

Desceu da árvore e botou-se no caminho, andando, andando, no rumo da cantiga 

que não descontinuava. Andou, andou, até que chegando perto de um serrote, onde havia 

uma laje limpa, muito grande e branca, viu uma roda de gente esquisita, vestida de diamantes 

que espelhavam ao luar. Velhos, rapazes e meninos, todos cantavam e dançavam de mãos 

dadas, o mesmo verso sem mudar.  

Segunda, terça-feira, 

Vai e vem! 

Segunda, terça-feira, 

Vai e vem! 

 

O caçador ficou tremendo de medo. As pernas nem deixavam ele andar. 

Escondeu-se numa moita de mofundos e assistiu sem querer àquela cantoria que era sempre 

a mesma, horas e horas. 

Com o tempo, foi-se animando, ficando mais calmo e, sendo metido a 

improvisador e batedor de viola, cantou, na toada que o povo esquisito estava rodando.  

Segunda, terça-feira, 

Vai e vem! 

Quarta e quinta-feira, 

Meu bem! 

 

Boca para que disseste! Calou-se tudo imediatamente e aquele povo todo 

espalhou-se como ribaçã, procurando, procurando. Acharam o corcunda e o levaram para o 

meio da lage como formiga carrega barata morta. Largaram ele e um velhão, brilhando 

como um sacrário, perguntou, com uma voz delicada:  
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– Foi você quem cantou o verso novo da cantiga? 

O caçador cobrou coragem e respondeu: 

– Fui eu, sim senhor! 

O velhão disse: 

– Quer vender o verso? 

– Quero sim, senhor. Não vendo, mas dou o verso de presente porque gostei do 

baile animado.  

O velho achou graça e todo aquele povo esquisito riu também. 

– Pois bem – disse o velhão – uma mão lava a outra. Em troca do verso eu te tiro 

essa corcunda e esse povo te dá um bisaco novo!’ 

Passou a mão nas costas do caçador e este tornou-se esbelto como um rapaz, sem 

corcunda nem nada. Trouxeram um bisaco novo e recomendaram que só abrisse quando o 

sol nascesse. 

O caçador meteu-se na estrada, andando, andando e assim que o sol nasceu 

abriu o bisaco e o encontrou cheio de pedras preciosas e moedas de ouro. Só faltou morrer 

de contente. 

No outro dia comprou uma casa, com todos os preparos, mobília, vestiu roupa 

bonita e foi para a missa, porque era domingo. Lá na igreja encontrou o compadre rico, 

também corcunda. Este quase cai de costas, assombrado com a mudança. Perguntou muito e 

mais espantado ficou reparando no traje do compadre, e ao saber que ele tinha casa e cavalo 

gordo e se considerava rico. 

O pobre contou tudo; e, como a medida do ter nunca se enche, o rico resolveu 

arranjar ainda mais dinheiro e livrar-se da corcunda nas costas. 

Esperou uns dias pensando no que ia fazer e largou-se para o mato no dia azado. 

Tanto ‘fez’ que ouviu a cantiga e botou-se na direção da toada. Achou o povo esquisito 

dançando de roda e cantando: 

Segunda, terça-feira, 

Vai e vem! 

Quarta e quinta-feira, 

Meu bem! 

 

O rico não se conteve. Abriu o par de queixos e logo berrando: 

Sexta, sábado e domingo! 

Também! 
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Calou-se tudo rapidamente. O povo esquisito voou para cima do atrevido e o 

levaram para a laje onde estava o velhão. Esse gritou furioso:  

– Quem lhe mandou meter-se onde não é chamado, seu corcunda besta? Você não 

sabe que gente encantada não quer saber de sexta-feira, dia em que morreu o Filho do Alto; 

sábado, dia em que morreu o Filho do Pecado, e domingo, dia em que ressuscitou quem 

nunca morre? Não sabia? Pois fique sabendo! E para que não se esqueça da lição, leve a 

corcunda que deixaram aqui e suma-se da minha vista senão acabo com o seu couro! 

E quando falava os outros iam dando empurrão, tapona e beliscão no rico. 

O velho passou a mão no peito do corcunda e deixou ali a outra, aquela de que o 

corcunda pobre se livrara. Depois deram uma carreira no homem, deixando-o longe, e todo 

arranhado, machucado, roxo de bofetadas e pontapés. 

E assim viveu o resto de sua vida, rico, mas com duas corcundas, uma adiante e 

outra atrás, para não ser ambicioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto extraído de: 

CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais 

do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP), 

1986, p. 32-4. 
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ANEXO 3 – INTERPRETANDO O CONTO COM A AJUDA DE OUTROS 

LEITORES 

 

No final da década de 1980, quando percebi que para interpretar um conto 

popular, precisaria saber como fazer isso, passei a ler Os compadres corcundas para 

algumas pessoas da cidade ou do interior do município de Juazeiro-BA, pessoas que, em 

algum momento de suas vidas, tinham ouvido dos mais velhos contos como esse e, por isso, 

tinham familiaridade com o seu campo simbólico. Após ler a história, tal como foi transcrita 

por Cascudo (1986), pedia para que a comentassem e, em seguida, que me dissessem como 

chegaram àqueles comentários, de que palavra, de que parte da narrativa, de que sensações. 

Para isso era preciso, por vezes, rele-la inúmeras vezes. Certa vez, um senhor comentou, ao 

ouvir o conto: mas que rapaz inteligente! Depois ele explicou: falava do contador da história. 

Como ele pode lembrar de tudo! O contador é também parte integrante das histórias que ele 

ouvia, coisa que, neste caso, ficou um tanto prejudicada, pois como disse anteriormente, o 

conto desta vez era lido e perdeu o clima da narração oral. Se cada um que conta um conto, 

aumenta um ponto, neste caso introduzimos esse tom acadêmico às falas da memória. De 

qualquer modo, comentários como o desse senhor iam me animando, pois o reconheciam 

como um conto de verdade, legitimavam-no feito uma biografia que é autorizada. 

Interpretando o conto com a ajuda de outros leitores, eis um trecho da análise: 

No conto, o significado da cantiga não está claro. Ao que parece, isso não tem 

muita importância para o desenrolar da história. 

Interessante é o modo como um e outro compadre atua e, com isso, são 

conduzidos às suas próprias transformações. Pode-se dizer que são duas interpretações em 

ato. Ao traçar os dois modos diferentes de entrar na toada do povo esquisito, o conto 

experimenta a semiótica que leva cada um a criar um novo verso para a cantiga, que o 

incorpora ou não; e pode ou não continuar.  

Embora ambos tenham interferido no enunciado, o que conta é como fizeram isso, 

nem tanto o verso novo. Em contrapartida, quem interpreta a cantiga e os versos novos é o 

velhão (a delicadeza com o corcunda pobre é quase uma dança; com o rico vem um 

palavrório embolado difícil de entender. “Sabia?” E como seria possível saber disso, se até o 

momento nada indicava que tudo aquilo tinha um significado, nem sequer que sagrado era 

aquele?! O rico e o ouvinte/leitor ficam bestificados). E é também o velhão quem cria o novo 

em cada um deles.  
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O compadre pobre movia-se no tempo: tempo cruel, tempo da caça, tempo do 

improviso musical, ele foi nessa sintonia até a sua transformação, recebendo aquilo que 

ansiava. Mas não foi de “caso pensado”, foi ao encontro. O ouvinte sempre se alegra nessa 

hora, em que ele e o velhão se afinam.  

Já o compadre rico move-se no espaço, lançando estratégias rumo a um objetivo. 

Não saiu do seu habitual, forçou um caminho: pensou, decidiu, tanto fez que chegou aonde 

chegou. Atuou como senhor do mundo e não saiu dele. Termina sendo contido, uma corcunda 

na frente e outra atrás, posto que a ambição é, nele, o movimento da cobiça, não um valor 

abstrato 
116

. 
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 Este trecho faz parte de uma das tentativas de análise do conto, aquela que apresentei para discussão pelo 

grupo de uma disciplina obrigatória para o doutorado, voltada à produção do trabalho científico. O professor mal 

entrou na sala e, de modo agressivo como nunca experimentei em anos e anos de escola, condenou 

veementemente esse trabalho, qualificando-o com todos os atributos da doxa. Com isso, compreendi que não 

havia conseguido sair do lugar, ainda deixaria o pensamento popular na mesma invisibilidade e, pior, sob as 

mesmas desqualificações. 




