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RESUMO 
 
 
LIMA, Daniele A. B. GÊNERO ORAL CAUSO: MARCAS DE IDENTIDADE 

LINGUÍSTICA DO SUDOESTE PARANAENSE. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 

Branco, 2019.  

 
A presente dissertação se insere no campo dos Estudos Linguísticos, tendo Linguagem, 

Educação e Trabalho como linha de pesquisa. Partindo dessa corrente de estudos, e 

levando em conta alguns dos teóricos abordados nas disciplinas do Mestrado em Letras da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Pato Branco, aborda-se o gênero 

oral causo a fim de, pelo registro científico de causos coletados entre cinco contadores, 

habitantes de diferentes cidades, analisar como os mesmos contribuíram e contribuem para 

marcar a identidade linguística do sudoeste paranaense. Para tal, a pesquisa segue o 

método fenomenológico, sendo utilizada para a gravação dos causos a entrevista focalizada 

e a observação participante. Para facilitar o entendimento, este estudo se encontra dividido 

em quatro capítulos distintos, dando o suporte necessário para que os objetivos da pesquisa 

sejam atendidos. No primeiro capítulo são abordadas as bases de desenvolvimento do 

estudo, como surgiu o interesse de se investigar o tema, a trajetória da pesquisa, bem como 

a construção do problema, orientações metodológicas e algumas situações contextuais a 

respeito dos sujeitos de pesquisa. No capítulo II, são apresentadas as bases teóricas que 

norteiam a pesquisa. Primeiramente, por meio de autores como Cândido (1973), Thompson 

(2011), Bakhtin (2003), Bazerman (2005; 2007), Foucault (1996), Cuche (2002), Batista 

(2007), Santos (2010), Eagleton (2011), define-se os conceitos de cultura, gêneros 

discursivos, sendo também apresentadas algumas características do gênero oral causo. Em 

seguida, abordam-se os conceitos de linguagem, identidade e representação, alguns autores 

que nos servem de arcabouço teórico são Bakhtin/Volochinov (1997), Charaudeau (2000), 

Halbwachs (2006), Chauí (2006), Orlandi (2001; 2008), Hall (2011), Woodward (2014), 

Silva (2014).  No Capítulo III, encontram-se as categorias de análise, as quais, por meio de 

fragmentos dos causos coletados e registrados, mostram as técnicas utilizadas por cada 

contador para criar os efeitos de verdade e possibilitar o emendar entre causos de diferentes 

temáticas; também são analisados algumas marcas de emoções e os temas mais recorrentes 

entre os causos dos cinco contadores. Nas considerações finais, é reafirmado o caráter 

interdisciplinar do estudo, dando ênfase às relações entre linguagem, identidade, cultura e 

representação, destacando as possíveis contribuições da pesquisa para a área da educação.  

 

 
Palavras-chave: Gênero Causo; Identidade Linguística; Sudoeste Paranaense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ABSTRACT 

 

 

LIMA, Daniele A. B. ORAL GENRE ANECDOTE: LINGUISTIC IDENTITY 

MARKS OF SOUTHWEST PARANÁ. Dissertation (Master of Letters) – Graduate 

Program in Letters, Federal Technological University of Parana. Pato Branco, 2019.  

 
The present dissertation is inserted in the Linguistic Studiesfield, having Language, 

Education, and Work as line of research. Starting from this study area, and taking into 

account the theorists approached in the curriculum of the Masters in Letters of the Federal 

Technological University of Paraná - Campus Pato Branco, the oral genre anecdote was 

collected among five dwellers of different cities, by using the scientific registry, in order to 

analyze how the anecdotes contributed and contribute to mark the linguistic identity of 

Southwest Paraná. The research follows the phenomenological method, using focused 

interview and participant observation for recording the anecdotes. This study is divided in 

four chapters, aiming at the dissertation objectives. In the first one, the bases of the study 

development are presented, the interest in the research theme and its trajectory, as well as 

the problem construction, methodological orientation, and some contextual situation 

regarding the research subjects. In the second chapter, the theoretical bases, which guide 

the research, are presented. The concepts of culture, discursive genre, including the oral 

genre anecdote, are introduced considering the following authors: Cândido (1973), 

Thompson (2011), Bakhtin (2003), Bazerman (2005; 2007), Foucault (1996), Cuche 

(2002), Batista (2007), Santos (2010), and Eagleton (2011). Also, the concepts of 

language, identity, and representation are defined based on the Bakhtin/Volochinov (1997), 

Charaudeau(2000),Halbwachs (2006),Chauí (2006), Orlandi (2001; 2008), Hall (2011), 

Woodward (2014), and Silva (2014). In chapter three, the analysis categories are presented 

based on the anecdote fragments, which were collected and registered. They reveal the 

technics used by each anecdote teller to create effects of truth, and to make possible links 

between anecdotes of different themes. Also, some emotion marks are examined, including 

the most mentioned themes among the five participants. In final considerations, the 

interdisciplinary features of the study are highlighted, emphasizing the relation among 

language, identity, culture, and representation, affirming the possible contributions of the 

present research to the education area.   

 
 
Keywords: Genre Anecdote; Linguistic Identity; Southwest Parana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente dissertação se insere no Programa de Mestrado em Letras, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR (Câmpus Pata Branco), tendo como 

área de concentração Linguagem, Cultura e Sociedade. Partindo de teóricos abordados nas 

disciplinas do mestrado e ao longo da orientação desta pesquisa, busca-se estabelecer 

relações entre os conceitos de linguagem, identidade, representação, cultura e o gênero 

causo compreendendo que é por meio da palavra, ou seja, pelos signos e significados de 

uma determinada língua, materializada por meio dos gêneros discursivos, que a cultura e a 

identidade se constroem e se disseminam, mostrando qual a representação que os 

indivíduos têm de si e da realidade que os envolve.  

 As teorias baktinianas (BAKHTIN, 1997, 2003), ao tratarem sobre os gêneros 

discursivos, mostram o caráter maleável e dinâmico dos gêneros, os quais estão presentes 

em todas as esferas da atividade humana, sendo assim, totalmente vinculados à vida 

cultural e social de um determinado grupo. Assumimos, desse modo, o gênero causo como 

sendo um modo de o povo se manifestar linguística e discursivamente, destacando, que 

apesar da situação comunicacional não ser mais tão recorrente, essa prática discursiva 

ainda sobrevive principalmente em comunidades mais campesinas do sudoeste paranaense.  

Benjamin (1975), ao tratar sobre o gênero causo, afirma que o narrador oral 

contador de causos, retira da sua experiência, ou de fatos relatados pelos outros, o material 

necessário para elaborar suas histórias. Antônio Cândido (1973), por sua vez, adverte sobre 

o quão importante é a tradição oral na organização de uma sociedade, na sua representação 

de humanidade. É, portanto, na obra de um povo que se reflete a sua personalidade, suas 

crenças e construções de verdade. Por essa razão, é de suma importância conhecer, 

valorizar e resgatar o gênero causo, visto que essas histórias expressam hábitos e valores 

compartilhados no ambiente familiar, religioso e comunitário que vieram com os primeiros 

habitantes do sudoeste paranaense, ajudando a construir uma identidade cultural particular 

para a região.   

  Durante muito tempo, essas memórias foram passadas oralmente, graças às 

conversas em torno ao fogão à lenha, ou quando vizinhos e familiares se reuniam apenas 

pelo prazer de “prosear”, como diziam os avós.  No entanto, essa prática de contação de 

causos da forma como conhecemos, está se perdendo, sobretudo, no mundo globalizado 
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em que vivemos. Com a correria do dia a dia, poucas pessoas reservam um tempo para 

somente sentar e conversar, os vizinhos mal se cumprimentam, cada qual envolto nos seus 

afazeres, muitas vezes, nem mesmo dentro de casa pais e filhos conseguem dialogar com 

prazer.  

 Com o advento da tecnologia, as interações face a face estão sendo substituídas 

por relacionamentos virtuais, intermediados pelas redes sociais. Desse modo, os causos, 

bem como alguns gêneros que faziam parte do cotidiano do povo sudoestino, por não 

estarem relatados em documentos oficiais, visto que são contados por pessoas simples, 

correm o risco de caírem no esquecimento, do mesmo modo que a reza das benzedeiras e 

as cantigas de roda.  

Por essa razão, o principal intuito desta pesquisa é investigar: como os causos 

contribuíram e contribuem para marcar a identidade linguística do sudoeste paranaense? 

 No entanto, para se chegar a um resultado satisfatório, fez-se necessário traçar 

alguns objetivos específicos como coletar e registrar cientificamente alguns causos com 

cinco contadores moradores de cidades da região sudoestina; averiguar quais artifícios 

linguísticos os contadores usam para iniciar a contação e dar credibilidade aos causos; 

analisar como se dá o emendar entre os causos; verificar quais os temas mais recorrentes 

nas contações; investigar as marcas de emoções utilizadas por cada contador para criar os 

efeitos de verdade. 

 Cabe esclarecer que um dos motivos de se investigar o assunto se deu durante a 

graduação em Letras, graças ao contato com professores de língua materna e alunos da 

rede pública, realizado por meio do projeto PIBID (Projeto Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência), realizado entre os anos de 2014 e 2016. Durante a permanência no 

projeto, observou-se como é falho o ensino dos gêneros orais na escola, visto que a cultura 

local e sua variedade linguística raramente são abordadas.  

 Nos relatos dos alunos de sextos e nonos anos que foram assistidos, em uma 

escola pública localizada no perímetro urbano de Pato Branco (cidade conhecida como 

capital do sudoeste paranaense), ao se mencionar sobre o gênero, foi perceptível que a 

grande maioria nunca ouviu um causo, tão pouco sabe que o mesmo é característico da 

região. Partindo da afirmação de Antunes (2003), caberia à escola, sobretudo às aulas de 

língua portuguesa, o papel de promover aos alunos o conhecimento da cultura em que está 

inserido.  Desse modo, futuramente, esta pesquisa poderá nortear diálogos entre o referido 

gênero e seu ensino. 
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 Os símbolos e a linguagem presentes nos causos da região guardam uma riqueza, 

que necessita ser preservada, analisada e difundida, visto que, por meio da tradição oral se 

identifica “uma sociedade, um povo, dando-lhe uma identidade singular, onde quer que ele 

esteja” (CARNEIRO JUNIOR, 2005. p. 12). O fato de se memorizar uma narrativa 

equivale à ação de disseminá-la e passá-la adiante. Dessa forma, os causos coletados, 

registrados e analisados, ajudarão a difundir e manter vivos aspectos da identidade 

linguística do sudoeste paranaense. 

 

O CORPO DA OBRA 

 

 Para facilitar o entendimento, este estudo se encontra dividido em três capítulos 

distintos, mas que conversam entre si e se complementam, dando o suporte necessário para 

que os objetivos da pesquisa sejam atendidos. A seguir apresentamos um breve resumo do 

que cada capítulo apresenta, a fim de melhor localizar o leitor dentro da pesquisa. 

 Capítulo I – Construindo a Pesquisa: contém as bases de desenvolvimento do 

estudo, como surgiu o interesse de investigar sobre o tema, a trajetória da pesquisa, bem 

como a construção do problema, orientações metodológicas e algumas situações 

contextuais a respeito dos sujeitos de pesquisa e o compromisso com a ética. 

 Capítulo II - Referencial Teórico: discorre sobre a importância de se conhecer a 

cultura local e como a mesma se mantém viva pela memória dos sujeitos sociais. Também 

discorre sobre o papel dos gêneros discursivos como propagadores da cultura local, 

abordando de maneira especial o gênero oral causo. Alguns dos teóricos utilizados são 

Cândido (1973), Miller (1984; 2008), Foucault (1996), Cuche (2002), Bazerman (2005; 

2007), Batista (2007) e Eagleton (2011). Busca também estabelecer relações entre os 

conceitos de linguagem, identidade e representação, pois, conforme Bakhtin (2003), a 

palavra será sempre o melhor instrumento para se entender as transformações sociais de 

um determinado grupo, posto que traz consigo algo para além dela mesma. Algum dos 

autores que nos servem de arcabouço teórico são Bourdieu (1989), Charaudeau (2000), 

Goffman (2002), Bakhtin (2003), Halbwachs  (2006), Chauí (2006), Orlandi (2008), Hall 

(2011, 2014, 2016), Woodward (2014), Silva (2014).  

 Capítulo III – Resultado das Análise: encontra-se dividido em duas seções. Na 

primeira denominada: Marcas de identidade e o Gênero Causo,  busca-se por meio de 

fragmentos dos causos coletados e registrados, mostrar algumas características do gênero, 
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dando ênfase as técnicas (habilidades) utilizadas por cada contador para criar os efeitos de 

verdade e como se dá o emendar dos causos.  

 Na segunda seção denominada: Representação e Linguagem, abordamos os temas 

mais recorrentes entre os causos dos cinco contadores, analisando também algumas marcas 

de emoção utilizadas pelos contadores. 

 Capítulo IV - Considerações Finais: expõe e discute, de forma avaliativa, os 

resultados da pesquisa, além de apontar questões para estudos futuros e reafirmar o seu 

caráter interdisciplinar, com ênfase na análise das relações entre linguagem, cultura, 

identidade e representação, ressaltando a possibilidade de se aprofundar sobre o ensino do 

gênero causo na escola. 
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CAPÍTULO I 

 CONSTRUINDO A PESQUISA 

 

1.1 Trajetória 

 

 Passei grande parte de minha infância mergulhada em causos que meus avôs 

contavam, sobre como viviam antigamente, e como seres sobrenaturais intervinham na 

realidade. Ficava fascinada só de ouvir meu avô dizer: “Vou contar um causo” e acreditava 

tão fielmente nessas narrativas que me imaginava vivenciando tais fatos a ponto de sonhar 

que era minha realidade. Lembro-me de meu avô contando seus causos em volta do fogão 

à lenha, enquanto minha avó preferia sentar na varanda comigo, já tarde da noite. Também 

mantinha meus ouvidos atentos às conversas de comadre quando minha avó recebia visitas, 

pois ali ouvia os causos mais assustadores. 

 Depois que meu avô faleceu, as visitas à casa de minha avó diminuíram, 

consequentemente, os causos ficaram cada vez mais escassos. Raramente, ouvia minha 

mãe contando algum dos que ouviu de meus avôs quando recebia ou fazia visitas, pois, 

segundo ela, “criança não devia escutar conversas de adultos”. Lembro-me, em especial, de 

uma ocasião em que minha mãe verbalizou o desejo de escrever os causos que meu avô 

contava para não caírem no esquecimento, mas este projeto até então não se concretizou. 

 Todavia, a memória do meu contato frequente com os causos na infância 

contribuiu, e muito, para o crescente desejo de estudar mais sobre a linguagem oral da 

nossa região e as riquezas nela contida. De acordo com Chauí (2006), a memória é a chave 

da nossa identidade, o que somos, quem somos, o que fazemos e a nossa visão de mundo 

está relacionado com a memória. Sendo assim, para fazer parte da tradição oral é preciso, 

antes, fazer parte das memórias que, ao serem narradas, registradas e passadas adiante, 

possibilitam verificar como os sujeitos se veem representados.   

 Desse modo, conforme Zumthor (1988), compreender a linguagem utilizada nas 

narrativas orais que refletem a memória de um grupo, é fundamental para compor sua 

identidade cultural, mantendo viva tal prática discursiva. Conforme Pires (2013, p. 17), as 

narrativas populares preservadas e recontadas ao longo do tempo, fazem uso de diversos 

artifícios no intuito de prender a atenção de seus ouvintes, como o uso de entonação, 

gestos, suspense, efeitos de surpresa, humor, rima, entre outros, sendo que também 

apresentam como características próprias e naturais o sotaque e o vocabulário da região 
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onde são difundidos. Alguns exemplos de gêneros discursivos orais que encontramos ao 

longo do território brasileiro são o repente, o cordel, os mitos indígenas e os causos. 

 O mesmo autor nos mostra que essas narrativas encerram lições, abordam e 

discutem os mais diversos temas, além de apontar questões éticas relevantes na 

convivência cotidiana. Tudo isso sem perder o conteúdo literário e a beleza das histórias 

que brotam das mais diversas tradições culturais presentes entre nós, revelando como os 

sujeitos veem a realidade. “É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, 

mentalidades, decisões e julgamentos” (PIRES, 2013, p.14). Portanto ouvir, coletar, 

registrar e analisar os causos da região sudoestina, possibilitará que as novas gerações, 

tenham acesso a tais conteúdos, mantendo viva essa prática discursiva. 

 Outro acontecimento que me instigou a pesquisar sobre o assunto, ocorreu logo nos 

primeiros anos de graduação. Eram meados de 2014 quando, em uma aula, ouvi um 

professor, que a pouca viera morar na região, verbalizar, indignado, a falta de cultura do 

povo sudoestino. Aquilo me inquietou muito, não disse nada ao professor na ocasião, mas 

lembro-me que conversando com uma colega, resolvi futuramente mostrar que a região do 

sudoeste paranaense tem sim uma rica cultura, que precisa ser conhecida e reconhecida 

pelos próprios habitantes da região. 

 No mesmo ano, comecei a ser bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência), no qual pude ter certeza de que queria lecionar. Em algumas 

aulas, trabalhei com contação de histórias, aproveitando o espaço para dialogar com os 

alunos sobre histórias regionais que eles conheciam. Muito me surpreendeu o fato de eles 

desconhecerem o gênero causo, principalmente, aqueles sobre acontecimentos tidos como 

fantásticos
1
, como o causo do cachorro louco, os tesouros encantados, a bola de fogo, a 

noiva fantasma, o lobisomem, entre outros tantos que fizeram parte do meu imaginário 

durante anos. Os poucos alunos que conheciam essas histórias, também as tinham ouvido 

de seus avós. 

 Segundo Antunes (2003), caberia à escola, sobretudo, às aulas de língua 

portuguesa, o papel de promover aos alunos o conhecimento da cultura em que o mesmo 

está inserido, visto que língua e cultura estão intimamente interligados à vida pessoal e 

social dos discentes. Antunes (2003) afirma ainda que a escola, como qualquer outra 

instituição social, reflete as condições gerais de vida da comunidade em que está inserida.  

                                                 
1
 Partimos dos estudos de Todorov (1975), o qual define o fantástico como acontecimentos vivenciados ou 

narrados onde existem eventos de ordem real e sobrenatural atuando simultaneamente. 
2
 Ideologia é aqui entendida como “[...] 2. conjunto articulado de idéias, valores, opiniões e crenças, etc, que 
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 Os direitos de aprendizagem propostos pela BNCC (2017) para o ensino de língua 

portuguesa, afirmam que a análise e reflexão da língua oral deve ser levada em 

consideração, partindo do conhecimento prévio dos alunos e das práticas discursivas que 

fazem parte da identidade de seus grupos de pertença. Desse modo, pensando no ensino do 

gênero causo, o mais apropriado seria apresentar o gênero nos primeiros anos do ensino 

fundamental. Para tal, seria necessário reconstruir a situação comunicacional em que o 

gênero acontecia e ainda acontece, proporcionando aos alunos a contação de causos com 

contadores da comunidade ou região e o acesso a causos registrados, possibilitando o 

resgate e valorização da cultura local presente nos causos. 

 A versão preliminar do Referencial Curricular do Paraná (2018), ao tratar do ensino 

de língua portuguesa no ensino fundamental, afirma que o ensino deve compreender a 

língua como “fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos 

contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus 

usuários e da comunidade a que pertencem”. (PARANÁ, 2018, p. 596). Dessa forma, o 

ensino proporciona reconhecer cada prática discursiva como lugar de manifestação e 

negociação de sentidos, valores e ideologias dos sujeitos.  

  Apesar de o documento mencionado não citar os causos dentro do conteúdo 

estruturante, ao tratar do campo da vida cotidiana nos primeiros anos do ensino 

fundamental, ele afirma que o campo de atuação envolve as atividades “vivenciadas 

cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e 

familiar, escolar, cultural e profissional” (PARANÁ, 2018, p. 598).  

 Ao mencionar o campo artístico literário, o documento especifica que a área de 

atuação da disciplina de língua portuguesa deve abordar situações de leitura, fruição, 

produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e 

linguística, citando como exemplo alguns gêneros como lendas, mitos, contos, canção e 

cordéis. Tomando os causos como um modo de o povo do sudoeste paranaense se 

manifestar linguístico e discursivamente e levando em conta a sua beleza literária, 

afirmamos que o mesmo é um gênero muito representativo da identidade cultural regional, 

portanto, deve ser trabalhado na escola a fim de valorizar os aspectos da cultura local e 

manter viva a identidade e as memórias que contribuíram para a formação sudoestina. 

 Desse modo, ao abordarmos os causos da região do sudoeste paranaense nas 

escolas, sobretudo, nas aulas de língua portuguesa, estamos colaborando para que o aluno 

se torne “sujeito ativo que constrói suas habilidades e seu conhecimento da linguagem oral 
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e escrita em interação com os outros e com a própria língua, como objeto de 

conhecimento” (SOARES, 2003, p.103). 

 Outra razão que me levou a investigar sobre o gênero causo deve-se ao fato de a 

situação de comunicação estar perdendo espaço, sendo ainda bastante difundidos nas 

regiões campesinas do sudoeste paranaense, mas raramente nas áreas urbanas. Sabemos 

que com a correria diária, reflexo da modernidade e o advento das tecnologias, a prática do 

gênero causo tem se tornado cada vez mais escassa, bem como o uso de muitos dos 

gêneros orais que fazem parte da diversidade linguístico brasileira como o repente, o cordel 

e os mitos indígenas.  

 Os jovens, atualmente, com apenas um clique ou um toque, têm acesso às mais 

variadas culturas, graças ao crescente avanço das tecnologias. Muitos, porém, não 

conhecem aquilo que é própria da sua região, pois não tiveram contato nem na escola nem 

em suas relações familiares e cotidianas com a cultura local e seus gêneros discursivos. 

Desse modo, não é de se estranhar que muitos não saibam o que são causos, tampouco, os 

reconheçam como uma prática discursiva característica da região sudoeste.  

 Esses causos revelam aspectos históricos do cotidiano dos contadores e da região 

sudoestina que não estão documentados em lugar algum, pois foram vivenciados por 

pessoas simples. Além disso, o caráter fantástico de muitos causos nos mostra como os 

primeiros habitantes viam e representavam os acontecimentos da região, deixando 

transparecer seus medos, anseios, crenças, contribuindo, assim, com a construção de 

significado dos ouvintes.  

Sendo assim, é importante deixar claro que o interesse pelo estudo e resgate dos 

causos se justifica, principalmente, pelo seu conteúdo linguístico, social e cultural, por sua 

forma artística e pelo papel que ele desempenhou e desempenha na região sudoeste do 

Paraná, uma vez que: 

 
O Paraná é um dos Estados brasileiros que mais recebeu elementos para o cultivo 

de lendas e contos fantásticos. Sua formação cultural foi forjada por povos de 

diversas origens: índios, tropeiros, escravos, soldados, religiosos, imigrantes... 

um pouco de tudo. Cada um trazendo na sua bagagem uma crença e uma boa 

história para contar. (CARNEIRO JUNIOR, 2005, p.11). 

 

Em resumo, essa análise nos servirá de base para o desenvolvimento de projetos 

dentro e fora do universo escolar, mostrando que temos sim uma identidade cultural 

particular, revelada por meio dos causos da região. Essa identidade cultural necessita ser 

redescoberta, valorizada e reconhecida como tal. Com a coleta e registro de causos, damos 
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às novas gerações a possibilidade de conectar passado e presente, mantendo viva essa 

prática discursiva na região, bem como a memória de seus contadores. 

 

1.2 DEFININDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

Como mencionado na Introdução, esse estudo se encontra inserido no Programa de 

Mestrado em Letras, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Câmpus Pata Branco) – 

UTFPR, tendo como área de concentração Linguagem, Cultura e Sociedade. Os conceitos de 

identidade, linguagem, representação, cultura e gênero discursivo estão intimamente 

relacionados posto que, um complementa o outro na constituição do sujeito, e dos 

diferentes grupos sociais. É por meio dos signos da Língua, mediados pela linguagem, e 

materializados nos gêneros discursivos, que uma determinada cultura é difundida e 

reconhecida. É graças à cultura de um determinado grupo que os discursos assumem 

diferentes significados. 

 Cabe esclarecer que esta pesquisa tem como base o trabalho de conclusão de curso 

realizado no último semestre de minha graduação em Letras (LIMA, 2016). Na 

oportunidade, com base nos estudos de Bakhtin e o Círculo (1997; 2003), pude demonstrar 

como o gênero se encontra organizado, analisando a sua construção composicional, 

conteúdo temático e estilo. Ao concluir o estudo, salientei a necessidade de se investigar 

mais profundamente sobre o papel do gênero causo e toda a riqueza linguístico-discursiva 

que ele encerra, enquanto parte constituinte da identidade cultural do sudoeste paranaense. 

 Em vista disso, tomamos como princípio que toda cultura popular é uma 

consequência de atividades do cotidiano humano contida na maneira de falar, agir, pensar e 

que, geralmente, se propaga oralmente (CÂNDIDO, 1973). Essa cultura oral, na medida 

em que se difunde, torna-se parte da identidade dos sujeitos que dela se utilizam, 

encerrando as mais variadas lições, denunciando costumes e crenças. Além do mais, 

possibilitam que outras versões da história de uma região sejam contadas e creditadas, 

além da história oficial constituída como única e verdadeira. 

 Esses inúmeros discursos sociais criados pelas diferentes culturas e modos de 

linguagem, são constituídos pelos gêneros do discurso (BAKTHIN, 1997). Desse modo, 

cada situação comunicacional cria um gênero particular no intuito de atender as 

necessidades interacionais de seus falantes. Destacamos que é por meio dos gêneros orais 
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que se mantêm viva a memória cultural e linguística das diferentes comunidades sociais, 

dando voz ativa aos sujeitos do discurso. 

 Bakhtin nos mostra também a importância de se conhecer o maior número 

possível de gêneros discursivos, visto que ligam a história da linguagem à história da 

sociedade, sejam nas práticas discursivas mais elaboradas sejam  em situações informais. 

Assumimos, desse modo, o gênero causo como sendo um modo encontrado pelos 

primeiros habitantes do sudoeste paranaense para se manifestar, linguística e 

discursivamente e, assim, propagar suas experiências cotidianas.   

 Essas histórias conhecidas como causos, geralmente, estabelecem um diálogo 

entre quem conta e seus ouvintes, visto que o contador de causos retira da sua vivência ou 

de fatos relatados pelos outros, o material necessário para elaborar suas histórias 

(BENJAMIN, 1975). A partir do momento em que um contador consegue envolver seus 

ouvintes, possivelmente, o ouvinte também passará a ser um contador, difundindo as 

histórias que ouviu. Portanto, manter viva a prática de causos na região significa propagar 

os medos, anseios e crenças que contribuíram para o surgimento do povo sudoestino.  

 Sendo assim, por meio da gravação e registro de alguns causos, narrados por 

cinco contadores de cidades da região, este estudo tem como objetivo compreender: como 

os causos contribuíram e contribuem para marcar a identidade linguística do sudoeste 

paranaense? 

 Antigamente, eram comuns as rodas de conversas na região, em torno do fogão à 

lenha ou do lampião, em que, por meio de histórias, buscava-se explicar acontecimentos 

cotidianos e fatos extraordinários, vivenciados ou não por quem as narrava. Esses relatos, 

conhecidos como causos, ajudaram a constituir parte significativa da identidade cultural do 

povo sudoestino, pois revelam as representações que os sujeitos fizeram da realidade. 

  No entanto, muitos desses relatos que fizeram parte do imaginário de inúmeras 

pessoas, acabaram se perdendo com o tempo. Temos consciência de que, atualmente, o 

gênero causo perdeu espaço na região, visto que a situação comunicacional, que dá origem 

a ele, diminui, consideravelmente, principalmente, no meio urbano. Esse fato se deve em 

grande parte ao mundo globalizado em que vivemos, onde a correria do dia a dia e o 

crescente desenvolvimento das tecnologias, com suas redes sociais, sufocam as interações 

face a face. 

 Todavia, alguns desses causos continuam vivos, sobretudo, nas zonas rurais, 

sendo de suma importância o resgate e o registro científico dessa prática da tradição oral 
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para a conservação de uma parcela importante da identidade cultural do povo sudoestino. 

Além disso, o prazer proporcionado ao ouvir essas histórias contribui para o fortalecimento 

das relações interpessoais, tão deixadas de lado atualmente, expressando hábitos e valores 

compartilhados no ambiente familiar, religioso e comunitário, que vieram com os 

primeiros habitantes da região, e que vão se reconfigurando com o passar dos anos. 

 Em resumo, o desejo de se analisar mais profundamente os causos do sudoeste 

paranaense, se justifica pelo seu caráter histórico e social. Conforme Hall (2011), as 

culturas nacionais e locais produzem sentidos, proporcionando a construção de identidades. 

Esses sentidos estão contidos, sobretudo, nos costumes e na fala do povo, geralmente 

difundidos por meio de relatos e histórias que surgem da vivência e do imaginário, tendo o 

poder de conectar passado e presente. Sendo assim, é de grande relevância verificar o papel 

exercido pelo gênero causo, visto que ainda tem muito a revelar sobre o modo de ser e agir 

do povo sudoestino. 

 No entanto, para se chegar a um resultado satisfatório, fez-se necessário traçar 

alguns objetivos específicos como coletar e registrar cientificamente alguns causos com 

cinco contadores moradores de cidades da região sudoestina; verificar algumas das 

técnicas (habilidades) utilizadas por cada contador para criar os efeitos de verdade, como, 

por exemplo, ligar um causo a outro; investigar quais os temas mais recorrentes nas 

contações e quais as marcas de emoção mais presentes nelas. 

 Para bem responder a essas questões e ao problema de pesquisa, alguns passos 

foram imprescindíveis, tais como verificar os conceitos de cultura, memória e gênero 

discursivo, principalmente, os ligados à oralidade e ao gênero em questão, bem como os 

conceitos teóricos sobre língua/linguagem, identidade e representação. Após finalizar a 

construção do arcabouço teórico, passamos para a análise dos causos recolhidos e 

registrados no intuito de explorar cada um dos objetivos pré-estabelecidos, mostrando a 

relevância dos causos para os estudos linguísticos, sociais e para a área da educação. 

  

1.3 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Com a definição do problema, faz-se necessário explicitar qual foi o caminho 

trilhado durante a construção da pesquisa. São muitas as abordagens possíveis, visto que 

nos estudos que encontrei sobre o gênero (CARNEIRO JUNIOR, 2005; BATISTA, 2007; 

PIRES, 2013; CARNEIRO, 2014), não existe um método próprio de coleta, transcrição e 
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análise de causos. Sendo assim, para que pudéssemos responder nosso problema de 

pesquisa e bem analisar os causos coletados, algumas direções gerais foram tomadas, bem 

como alguns cuidados metodológicos. 

 A leitura contextual inicial deu-se através das teorias abordadas pelas disciplinas do 

mestrado, bem como pelas leituras sugeridas pela professora que orientou o estudo. 

Também se buscaram pesquisas que retratassem algum aspecto do gênero causo como 

Batista (2007) e Pires (2013), percebendo-se que o gênero está presente em outros estados 

brasileiros como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, sendo característico de regiões 

interioranas.  Desse modo, após discorrer sobre a construção da pesquisa, apresentamos o 

referencial teórico que norteia toda a dissertação. 

 No segundo capítulo deste estudo, buscaram-se autores que ajudaram a estabelecer 

relações significativas entre os termos cultura, gênero discursivo; gênero causo; língua e 

linguagem, identidade e representação.  Partimos do conceito de que toda língua é por 

natureza heterogênea “capaz, não somente, de descrever o mundo real e o mundo 

subjetivo, mas, também, de materializar esse mundo” (SANTOS, 2010, p. 65). Sendo 

assim, ela se molda à necessidade comunicacional de seus falantes, demonstrando como os 

sujeitos se veem identificados e representam sua realidade.  

No terceiro capítulo, damos início às análises dos causos recolhidos, estando os 

mesmos divididos em duas etapas. Na primeira etapa verificamos algumas características 

do gênero e como se dá a ligação entre os causos, no intuito de entender os artifícios 

utilizados pelos contadores para criar os efeitos de verdade e envolver seus interlocutores 

no relato. Já, na segunda etapa, observamos os temas mais recorrentes entre os causos 

recolhidos, bem como as marcas de emoção mais utilizadas entre os causos dos cinco 

contadores investigados.  

 É importante esclarecer que esta pesquisa segue o método fenomenológico, o qual, 

segundo as definições de Gil (2009, p. 15) “parte do cotidiano, da compreensão do modo 

de viver das pessoas, e não de definições e conceitos”. Para Forguieri (1993), esse método 

busca desvendar o fenômeno para além da aparência, proporcionando uma reflexão por 

meio da interpretação dos símbolos presentes no objeto de estudo. Em resumo, este método 

procura resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo 

estudado.  

 As técnicas de pesquisa mais utilizadas são, portanto, de natureza qualitativa, a qual 

busca conhecer mais profundamente as diversas situações que ocorrem cotidianamente, 
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tanto na vida de um determinado sujeito, quanto em grupos e comunidades mais 

complexas. Por esse motivo, cabe esclarecer que os causos analisados foram coletados e 

transcritos pela própria pesquisadora. 

  Para a gravação dos causos, utilizamos a entrevista focalizada, pois nela o 

entrevistador “permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este 

se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada” (GIL, 2009, p. 112). Desse 

modo, o sujeito contador de causos pode relatar suas histórias da mesma forma que faz 

quando está em meio ao seu grupo familiar, local privilegiado para essa prática de 

identidade cultural.  

Para contribuir, a entrevistadora se valeu também da observação participante, na 

qual, ela assume até certo ponto, o papel de um membro do grupo, dando ao contador de 

causos total liberdade de expressão. Sendo assim, “pode se definir observação participante 

como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do 

interior dele mesmo” (GIL, 2009, p. 103). 

 Posto que a pesquisa busca compreender o gênero causo enquanto parte 

significativa da identidade cultural do sudoeste paranaense, cabe esclarecer primeiramente, 

que os causos foram coletados pela pesquisadora entre os anos de 2016 no último ano de 

sua graduação em letras e nos anos seguintes 2017-2018 durante sua  permanência no 

mestrado. Conforme a pesquisadora falava para seus colegas de estudo, amigos e 

conhecidos, sobre seu desejo de recolher causos e investigá-los, alguns nomes foram 

indicados como sendo responsáveis pela manutenção desse gênero em seu grupo familiar.  

  A escolha dos contadores, além da indicação, se deu pelo fato dos sujeitos serem 

moradores antigos da região e gostarem de contar causos. Para a pesquisa, foram 

selecionados cinco contadores moradores de cidades da região sudoestina, sendo elas Pato 

Branco, Itapejara D‟Oeste, São João, Chopinzinho e Vitorino, sendo que dois contadores 

são homens e três são mulheres, com idades entre 65 e 85 anos.  

 Todos os contadores são aposentados e moram em áreas urbanas, mas passaram 

grande parte da vida habitando e trabalhando na zona rural de seus municípios. Dos cinco 

contadores, um é analfabeto, três estudaram até a quarta série e um terminou o ensino 

médio. É importante relatar que, antes de começar a gravar os causos, foi feita uma breve 

conversa com os contadores explicando sobre a pesquisa e o porquê da gravação e 

agradecendo pela contribuição de suas histórias.   
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Esses causos, posteriormente, foram transcritos tal como foram contados, seguindo 

as normas para transcrição de entrevistas gravadas elaboradas pelo projeto NURC/SP, 

presentes no livro O discurso oral culto, organizado por Preti (1999).  Para facilitar, e no 

intuito de preservar a identidade dos contadores, cada sujeito passou a ser identificado pelo 

nome da cidade em que habita.  

Por fim, no quarto e último capítulo, tecemos algumas considerações a respeito dos 

causos analisados, e de todo processo de desenvolvimento do trabalho, mostrando, assim, 

como o gênero abordado contribuiu e contribui para o fortalecimento da identidade cultural 

do sudoeste paranaense. Também discorremos sobre a importância desta pesquisa para dar 

norte a outros estudos, como o ensino do gênero causo nas aulas de língua materna, e o 

registro formal de causos para preservar o gênero e manter viva a memória dos primeiros 

habitantes da região. 

 

1.4 INFORMAÇÕES E ÉTICA NA PESQUISA 

 

 As garantias éticas deste trabalho estão asseguradas, mediante cumprimento dos 

artigos abordados na Resolução 466/2012, bem como a Norma Operacional 01/2013, em 

relação à pesquisa envolvendo seres humanos, e também à Resolução 510/2016, sobre as 

Ciências Humanas e Sociais. Cabe ressaltar que a identidade dos envolvidos não está 

exposta, sendo os mesmos identificados pelo nome da cidade em que os causos foram 

recolhidos.  

 É importante salientar também que aos participantes envolvidos foram 

disponibilizadas as informações observadas dentro da pesquisa, como podemos observar 

em documento anexo a esta dissertação. Os mesmos foram informados de que poderiam 

retirar-se da pesquisa a qualquer momento, enquanto esta estivesse sendo desenvolvida, 

caso parecesse acarretar algum tipo de risco. 

  Os critérios de inclusão dos participantes também foram pautados conforme os 

objetivos da pesquisa, ou seja, investigar como os causos do sudoeste paranaense 

contribuíram e contribuem para marcar a identidade linguística da região.  Para tanto, os 

sujeitos da pesquisa foram escolhidos por gostarem de contar causos e serem antigos 

moradores da região sudoestina.  

Cabe esclarecer também que esta pesquisa visa nortear diálogos e avanços para a 

área da educação, e da linguagem, visto que proporcionará à comunidade, em geral, e aos 
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demais pesquisadores o contado com o gênero investigado. Além disso, por meio da coleta 

e registro dos causos analisados, possibilita-se a manutenção dessa prática discursiva que 

reflete muitos aspectos históricos, linguísticos e culturais da região sudoestina, prática essa 

até então pouco conhecida, registrada formalmente e abordada no universo escolar. 
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CAPÍTULO II  

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A língua tem na cultura sua razão de ser, pois possibilita compreender os 

significados atribuídos pelos sujeitos em uma dada interação, mostrando que a cultura é 

construída e modificada socialmente (HALL, 2011; SILVA, 2014). Sendo assim, tomamos 

o termo cultura como sendo um complexo de valores, práticas, crenças e comportamentos 

que organizam e representam o modo de vida de grupos específicos (EAGLETON, 2011).  

 Afirmamos, desse modo, que as culturas nacionais e locais produzem sentidos, 

proporcionando a construção de identidades (WOODWARD, 2014). Esses sentidos estão 

contidos, sobretudo, nos costumes e na fala do povo, geralmente, difundidos por meio de 

relatos contados e recontados que surgem da vivência e do imaginário dos sujeitos,  

materializando-se por meio dos gêneros discursivos presentes nas atividades linguageiras 

cotidianas do grupo (BAKHTIN, 1997, 2003; MARCUSCHI, 2010).  

  Devemos sempre considerar que os gêneros nascem para atender a necessidades 

discursivas específicas, portanto, tem caráter histórico, revelando muito sobre as práticas 

culturais dos locais onde são difundidos, visto que são interações retóricas típicas, com 

base em situações recorrentes num determinado contexto de cultura (MILLER, 1984). Os 

gêneros são, portanto, vistos como um aspecto central na estrutura comunicativa da 

sociedade, pois ligam o indivíduo à vida dos grupos sociais que o interpelam.  

 Ao conhecer os gêneros que estruturam uma dada cultura, aprendemos maneiras de 

participar e preservar as ações de uma comunidade. Sendo assim, a coleta, registro e 

análise do gênero causo, possibilita-nos o conhecimento de aspectos da identidade cultural 

do sudoeste paranaense, revelando como os contadores representam a realidade em suas 

histórias, bem como quais os artifícios utilizados para criar os efeitos de verdade. 

  Por essa razão, primeiramente, propomo-nos a apresentar e discutir alguns 

conceitos teóricos a respeito do termo cultura e suas diferentes concepções ao longo da 

história, mostrando qual conceito embasa este estudo. Também expomos os autores que 

norteiam a noção de gêneros discursivos, além de apontarmos alguns autores que definem 

o gênero oral causos, sendo o mesmo tomado, neste estudo, como discurso formador da 

identidade do sudoeste paranaense. 
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   Conforme Hall (2011), a linguagem é o meio privilegiado pelo qual damos sentido 

às coisas, em que o significado é produzido e intercambiado. A linguagem é um dos meios 

pelo qual pensamentos, sentimentos, valores e crenças são representados numa cultura, 

firmando características próprias para a constituição da identidade dos diferentes grupos 

sociais. Essa representação está nos signos e símbolos presentes nos discursos que nos 

interpelam cotidianamente. 

  Para Bakhtin/Volochinov (1997), a linguagem está em todas as “relações entre 

indivíduos”, sejam em práticas discursivas elaboradas (formais) ou em práticas discursivas 

cotidianas (informais), como nos causos. Cada discurso encontra-se envolto em um 

emaranhado de fios ideológicos, servindo de base às relações sociais. “É, portanto, claro 

que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 41).  

 Desse modo, devemos levar em conta a linguagem como elemento significativo da 

identidade de um povo, tendo em mente que os sujeitos fazem uso de artifícios de memória 

nas suas representações de realidade. Essas memórias, ao serem transmitidas pela 

linguagem oral, revelam as experiências vividas pelos grupos sociais, contribuindo com o 

reavivamento de aspectos identitários e dando voz às representações presentes no discurso 

de setores da sociedade não valorizados em fontes tradicionais.  

 Cada um dos discursos que nos interpelam trazem implícitas vozes sociais 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997), revelando aspectos da identidade dos sujeitos que 

dele se utilizam. Sendo assim, os conceitos de identidade, linguagem e representação estão 

intimamente relacionados, posto que um completa o outro na constituição do indivíduo. 

Adiante, esmiuçaremos um pouco mais cada conceito, no intuito de esclarecer essa inter-

relação entre os termos. 

 

2.1 CONCEITO DE CULTURA 

 

 A cultura foi, durante muito tempo, concebida como única e universal, mentalidade 

que ainda se faz recorrente no senso comum, não sendo de se estranhar frases como “este 

povo não tem cultura” ou “isso sim é cultura”.  Conforme Veiga-Neto (2002), a 

modernidade esteve, por longo tempo, mergulhada numa epistemologia monocultural, 

ideia essa amplamente associada à educação, a qual era entendida como o caminho para se 

atingir as mais elevadas formas de cultura, representada, principalmente, pelo cânone.  
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 Conforme Santos (2010), o cânone é tido como o expoente máximo de cultura, 

visto que é concebido como um grande repositório do que há de melhor na produção de 

conhecimento humano, utilizando juízos de valores estéticos e morais para definir e 

classificar a cultura. No entanto, não é essa a definição na qual esta pesquisa se ancora, 

desse modo, faz-se necessário um breve relato das diferentes significações que o termo 

recebeu ao longo da história. 

Eagleton (2011) mostra que o termo cultura tem como raiz a palavra latina colere, 

a qual significa o que advém de lavoura ou de cultivo de lavoura. Com o passar do tempo, 

o termo passa de sua relação com o cultivo de grãos e da terra para se relacionar ao cultivo 

da mente. Essa noção foi amplamente divulgada pelo Iluminismo, em que cultura era vista 

como a soma dos saberes adquiridos e transmitidos pela humanidade. A França, como 

civilização, passa a ser o “exemplo de cultura”, representando o que havia de mais superior 

e nobre no mundo. 

Tudo que era ditado pela França do século XVIII era imitado pelos demais países, 

seus códigos de conduta, a língua, a literatura, a moda, as regras de etiqueta etc. Desse 

modo, quanto maior fosse o contato do sujeito com o universo Francês e seus padrões, 

mais elevado era seu nível de cultura. É neste momento que se começa a estigmatizar 

aqueles que não têm acesso aos ensinamentos clássicos franceses (CUCHE, 2002), 

rotulando-os como sujeitos sem cultura, relacionando cultura à civilização.  

Em contrapartida, surgem na Alemanha grupos que se recusavam a aderir aos 

moldes franceses, buscando enaltecer sua identidade individual, passando a utilizar o termo 

kultur na sua definição de cultura. De acordo com Santos (2010), apesar das diferenças 

entre os termos civilização e kultur, ambos irão se remeter à  demarcação de 

fronteiras, porém, de maneira diversa. Civilização representaria a marcação de fronteiras 

estipuladas por grupos colonizadores, com caráter expansionista. Enquanto kultur estaria 

relacionada a uma marcação de fronteiras internas, dentro de seu próprio território, 

denotando o que é autêntico, próprio de um grupo.  

Percebe-se que, conforme o termo foi se desenvolvendo, cultura passou a ser 

muito mais descritiva do que avaliativa, dando ênfase às características próprias de cada 

grupo social. Conforme o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2009), o 

vocábulo cultura se encontra classificado como: 
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5. O conjunto de características humanas que não são inatas, e que se criam e se 

preservam ou se aprimoram através da comunicação e cooperação entre 

indivíduos em sociedade. [Nas ciências humanas, opõe-se por vezes à ideia de 

natureza, ou de constituição biológica, e está associada a uma capacidade de 

simbolização considerada própria da vida que é a base das interações sociais 

(FERREIRA, 2009). 

   

 Desde o nascimento, todo indivíduo se depara com uma infinidade de signos e 

significados presentes nos ambientes que o cercam, desse modo, pode-se dizer que cultura 

é o conhecimento aprendido no processo histórico por meio de interações sociais, tratando 

sobre temas como a moral, as leis e os comportamentos que adquirimos como membros de 

um grupo. Ou seja, a cultura é um modo de entender e agir diante do meio em que o sujeito 

está inserido, sendo essa a noção de cultura que embasa esta pesquisa. 

 Conforme Geertz (1989), o homem é como um animal que se encontra em meio a 

teias de significados que ele mesmo tece, assumindo a cultura como sendo a análise dessas 

teias. Para tanto é preciso olhar as dimensões simbólicas da ação social, interpretando qual 

a visão que um determinado grupo tem a respeito de temas como arte, religião, leis, 

moralidade, etc. Essa negociação é mediada pelos signos da língua e somente os indivíduos 

que dela fazem parte poderão atualizar seus significados nas práticas linguageiras 

cotidianas. 

 Para Thompson (2011), é por meio das experiências que os sujeitos definem e 

redefinem suas práticas e pensamentos. Os valores presentes em uma cultura não são 

inatos, são antes aprendidos. Surgem como normas, obrigações familiares e de 

reciprocidades, dentro do mesmo vínculo com as relações materiais em que surgem nossas 

ideias. A cultura que aprendemos e passa a nos constituir enquanto sujeitos sociais está 

presente nas regras de conduta, nas histórias locais, nos costumes, nas vestes, nas crenças, 

na alimentação, sendo assimiladas, em primeiro lugar, no seio da família, na escola e na 

comunidade imediata.  

 Portanto, cada grupo dá diferentes significados a coisas e passagens da vida, 

aparentemente, semelhantes. Somos nós, enquanto sujeitos, que tendemos a classificar as 

diferentes culturas que nos interpelam como sendo nobres ou marginais, de acordo com 

nossos gostos e ideologias. Hall (2014) aponta que a cultura perpassa tudo o que acontece 

na vida, demonstrando o modo como os sujeitos se veem representados nas mais variadas 

situações. Não nascemos com uma cultura formada, antes, somos interpelados pelas 

diferentes identidades culturais, presentes no meio que interagimos e nos grupos sociais 

que nos constituem. 
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2.1.1. A Cultura na Pós Modernidade 

 

 É importante ter em mente que, embora se busque conhecer os aspectos culturais 

próprios de um grupo, no intuito de reafirmar sua identidade cultural, ele está 

continuamente passível a modificações. Nos estudos pós-modernos, a cultura deixa de ter 

caráter homogeneizante, visto que passa a ser entendida como “o conjunto de crenças, 

costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos e instrumentos materiais que são 

adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de um grupo ou sociedade” (THOMPSON, 

2011, p. 173).  

 Sendo assim, a cultura é fruto de um processo contínuo, permitindo aos sujeitos, na 

interação, negociar formas de agir em contextos específicos.  Segundo Hall (2011), o 

sujeito unificado, tal como defendido na kultur alemã, está cada vez mais perdendo espaço 

no mundo globalizado em que vivemos. Os indivíduos sociais estão sendo abalados e 

envolvidos numa crise de identidade cultural, visto que o contato contínuo com culturas 

tidas como dominantes está modificando o modo de pensar, agir e até mesmo hábitos 

alimentares e costumes próprios de grupos até então com uma forte marca identitária. 

 A noção de cultura homogênea tem dado lugar à cultura híbrida, (HALL 2011; 

SILVA, 2014), ou seja, as diferentes culturas, ao entrarem em contado, perdem parte de 

sua propriedade, adquirindo novas características advindas de suas relações com outros 

grupos. Em resumo, o termo culturas híbridas refere-se a uma mescla entre expressões 

culturais locais e globais, formando uma nova configuração cultural. Desse modo, países 

cuja produção cultural ocupa posição dominante, destacando-se aqui os países de língua 

inglesa, exportam seus padrões, costumes e produtos aos países em desenvolvimento.  

 

2.1.1.2 A busca pela valorização da cultura local 

 

 Em contrapartida, apesar de toda a globalização que tem tornado as sociedades cada 

vez mais híbridas, muitos grupos culturais buscam reafirmar sua identidade, mostrando o 

quão significativas são suas práticas, a fim de que as mesmas não se percam, mas sejam 

conhecidas e valorizadas. Cada cultura tem um modo de classificar o mundo e, embora 

haja uma crescente miscigenação entre o global e o local, nos últimos anos houve um 

gradativo aumento na busca de reafirmar marcas de identidade cultural específicas de 

grupos nacionais e locais (HALL, 2011). 
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  Woodward (2014), ao falar sobre as culturas nacionais, afirma que a cultura que 

une é também a cultura que separa e que legitima as distinções compelindo todas as 

culturas a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante. Desse modo, 

apesar do fenômeno da hibridização, se faz necessário entender as especificidades de cada 

cultura, a fim de ver o outro como um ser único que necessita ser valorizado e respeitado 

na sua diferença.  

 Cuche (2002) nos mostra que a cultura é o conjunto de significações que são 

comunicadas pelos indivíduos de um dado grupo por meio das interações que o mesmo 

realiza. Desse modo, cabe aos estudos de caráter social a tarefa de analisar e compreender 

as variadas trocas interativas como sistemas culturais, sistemas esses que se propagam e 

são entendidos por meio da linguagem de seus falantes e o seu contexto de circulação.  

Segundo Silva (2014), as culturas locais e nacionais se referem à capacidade que os 

seres humanos têm de dar significado às suas ações cotidianas. A cultural não é individual, 

pois é compartilhada e reforçada pelos sujeitos do grupo de acordo com as necessidades 

reais que se lhes apresentam. Cada indivíduo se posiciona de maneiras diferentes de acordo 

com as identidades culturais que o interpelam e o constituem, proporcionando variados 

significados a acontecimentos aparentemente iguais.  

As culturas nacionais e locais produzem sentidos, proporcionando a construção de 

identidades. Esses sentidos estão contidos, sobretudo nos costumes e na fala do povo, 

geralmente difundido por meio de relatos e estórias que surgem da vivência e do 

imaginário. Hall (2011), ao descrever sobre as culturas nacionais, afirma que elas são 

compostas por símbolos e representações, ou seja, disseminadas pela língua, pelos 

discursos sociais que seus membros praticam. 

 Foucault (1996) afirma que a cultura está diretamente vinculada às relações de 

poder e que os sujeitos utilizam do discurso como forma de impor, ou convencer sobre a 

importância de valorizar suas práticas. Sabemos, porém, que geralmente o poder acaba 

transformando-se em um discurso hegemônico, o qual exclui o que está fora do padrão 

discursivo, deixando, muitas vezes, esses grupos à margem da sociedade.  

  Todavia, o mesmo autor afirma em outra de suas obras (FOUCAULT, 1979) que o 

poder não vem de uma macroestrutura, mas se estabelece por meio de micro relações de 

poder que permeiam toda a sociedade. Sendo assim, o poder produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso, gerando debates de confronto social e ajudando a 

constituir novas políticas de verdades. Desse modo, ao se valorizar aspectos culturais 
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locais e nacionais, dá-se voz a discursos e sujeitos silenciados, reafirmando o quão 

significativos são. 

 Bourdieu (1989), afirma que cada indivíduo, de posse do seu código cultural,  

movimenta-se facilmente no universo de sua cultura, age na certeza de ter seu 

comportamento confirmado pelo grupo. Desse modo, é de suma importância analisar o 

discurso dos habitantes do sudoeste paranaense, materializado por meio do gênero 

discursivo causo. Essas histórias ao serem coletadas, registradas e analisadas, possibilitam 

a compreensão do universo cultural constituído na linguagem e que pode, por meio de 

trabalhos acadêmicos de divulgação científica, promover a valorização e o fortalecimento 

do gênero causo como parte significativa da identidade cultural do sudoeste paranaense.  

 

2.3 GÊNEROS DISCURSIVOS  

  

 Os gêneros discursivos vêm sendo amplamente estudados desde que Bakhtin (1997; 

2003) se propôs a defini-los. Segundo o autor (BAKHTIN, 2003), os gêneros discursivos 

são elos transmissores que ligam a história da linguagem à história da sociedade. Cada 

esfera de comunicação social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados que são 

utilizados pelos sujeitos para fins específicos, levando em conta a situação, os objetivos, os 

participantes da interação e a intenção do enunciador. 

 Bakhtin (2003) afirma que, para falar, utilizamos sempre algum gênero do discurso 

e que, embora não percebamos, agimos conforme as especificidades particulares de cada 

gênero numa dada interação. O repertório de gêneros discursivos existentes é muito amplo, 

pois engloba todas as atividades humanas constituídas pela linguagem. Cada sujeito é 

interpelado pelos gêneros que fazem parte de suas interações cotidianas, e quanto mais os 

pratica, mais livremente os domina e utiliza. 

 Os estudos bakhtinianos (BAKHTIN, 2003) dividem os gêneros discursivos em 

duas grandes categorias: gêneros primários e gêneros secundários. Os gêneros primários 

são aqueles que surgem em situações espontâneas de comunicação, tendo caráter informal. 

A grande maioria dos gêneros primários são orais, por ocorrer em enunciados da vida 

cotidiana, como os diálogos em família e as conversas com amigos. 

 Os gêneros secundários são assim classificados por exigirem uma elaboração mais 

organizada e complexa da linguagem. São configurados, principalmente pela escrita, mas 

também englobam gêneros orais que exigem mais elaboração, como as palestras e 
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seminários. Geralmente, os gêneros secundários absorvem e modificam os gêneros 

primários, a exemplo do conto popular que serve de inspiração a outras tantas histórias 

literárias como as fábulas. 

 O autor afirma ainda que, embora cada gênero, seja oral ou escrito, tenha suas 

características, não são instrumentos estanques  e enrijecedores da ação criativa, pois se 

moldam de acordo com a necessidade de seus falantes. Sendo assim, podemos afirmar que 

nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação 

de um todo, proporcionando aos indíviduos uma comunicação mais ativa e eficaz, por 

meio da apropriação dos gênero presentes em seus contextos sociais. 

 Em resumo, para Bakhtin e o Círculo (1997; 2003), os gêneros são vistos como 

sociocomunicativos, estáveis, funcionais, dinâmicos criados em uma dada esfera de 

atividade humana ou por uma comunidade discursiva, no intuito de realizar uma ação 

social por meio da linguagem. Assumimos, dessa forma, os gêneros como um pré-acordo 

de um grupo social, sobre o modo de realizar algo linguística e discursivamente. 

 Cabe esclarecer que, após os estudos de Bakhtnianos, diversas correntes teóricas 

passaram a investigar e analisar os diferentes gêneros discursivos presentes na sociedade. 

Cada vertente debruça seu olhar sob um aspecto específico dos gêneros, a fim de investigar 

sob sua função, intenção, linguagem, bem como sua ligação com a cultura de uma 

comunidade de prática e sua transposição para o ensino de línguas.  

 Neste estudo, utilizamos a perspectiva sociorretórica/sociohistórica e cultural 

(MILLER, 1984, 2008; BAZERMAN, 2005, 2007; GEERTZ, 1989), defendida pela escola 

americana formada por antropólogos, sociólogos e etnógrafos. Essa vertente está 

preocupada com a organização social e as relações de poder envolvidas nos gêneros, visto 

que estão intimamente vinculados aos grupos onde são produzidos e reproduzidos.     

 De acordo com esses autores, os gêneros discursivos não são frutos de invenções 

individuais, são, antes, moldes socialmente maturados em práticas comunicativas na ação 

linguageira (BAZERMAN; 2005). Nós escolhemos o gênero conforme nossa intenção na 

comunicação verbal, escolha essa determinada pela situação e pelos participantes da 

interação. Conforme Bazerman (2005), os gêneros são interativos e históricos, criados 

como parte de processos socialmente organizados. Sendo assim, os fatos sociais presentes 

num determinado gênero discursivo são as coisas que as pessoas acreditam que sejam 

verdadeiras, afetando o modo como elas definem uma situação. Em resumo, para o autor, 

os gêneros emergem de processos sociais, nos quais as pessoas tentam se compreender o 
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suficiente para poderem coordenar atividades e compartilhar significados no intuito de 

atender propósitos específicos.  

 Mas, o que devemos analisar em um gênero discursivo? Bakhtin (1997, 2003) 

aponta que cada gênero possui uma forma, além de conteúdo temático e estilo, devendo, 

aos estudos que envolvem um determinado gênero, buscar defini-los. Os gêneros não são 

guias neutros para se realizar uma atividade comunicativa. Cada discurso que proferimos 

está imbuído de valores, ideologias e propósitos. Dessa forma,  faz-se necessário entender 

melhor a estreita relação entre o gênero como propagador de cultura.  

 

2.2.1 Gêneros e cultura  

 

 Partimos da premissa que os gêneros discursivos são um conjunto de enunciados, 

marcados por características próprias, na qual há uma atividade de linguagem recorrente 

num dado contexto de cultura (BAKHTIN, 1997; 2003). Afirmamos, assim, que os gêneros 

discursivos são estruturadores de cultura, pois surgem para satisfazer as necessidades 

comunicacionais dos sujeitos, revelando aspectos da identidade dos grupos sociais onde 

são disseminados.  

 Conforme Miller (1984; 2008), por revelarem traços significativos do agir de um 

grupo, os gêneros se configuram como artefatos culturais. Desse modo, servem para por 

em ordem a linguagem utilizada pelos sujeitos de uma interação. O autor afirma ainda que 

os gêneros são o aspecto central da organização comunicativa de uma sociedade, como um 

elo constituinte, ligando o indivíduo aos grupos sociais com os quais interage e se 

identifica. 

 Cada grupo social, por meio dos gêneros que se tornam característicos de suas 

identidades, deixa transparecer no discurso a sua cultura, elaborando representações de 

ações tipificadas. Essas representações, conforme Miller (1984), são um construto social, 

intersubjetivo, baseado em experiências vivenciadas.  Sendo assim, o conjunto dos gêneros 

presentes na sociedade constitui-se como um inventário dos eventos sociais e culturais, 

mediados pela linguagem.  

 Por meio da linguagem materializada em gêneros discursivos, os diferentes grupos 

sociais representam, avaliam e descrevem a realidade. Entretanto, esse processo de 

apropriação é moldado pela interação dialógica com o mundo (BAZERMAN; 2007). Há 

por traz de cada gênero discursivo uma riqueza de elementos, os quais combinados, 
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fortalecem a ideia de gênero como uma atividade constituída na linguagem, em um 

determinado contexto de situação, que engendra papéis para seus participantes e, por sua 

recorrência, estrutura o contexto de cultura.  

 Para Schneuwly e Dolz (2004), os gêneros contribuem para a sobrevivência de uma 

sociedade, pois trazem em si aspectos da cultura e da identidade dos seus grupos de 

prática. Isso se dá por meio de um gênero discursivo específico, criado para atender a uma 

dada situação comunicacional.  Sendo assim, a língua é vista como uma atividade 

sociointerativa sistemática, proporcionando, por meio de seu uso cotidiano nas diferentes 

interações sociais, a manutenção e o fortalecimento das histórias e memórias de um povo, 

valorizando aspectos da sua identidade cultural. 

 No entanto, por vezes, práticas discursivas características de uma região não têm 

grande credibilidade na dita norma culta, justamente por se difundirem por meio da fala 

simples do povo. Nos gêneros discursivos, sobretudo os orais, encontramos conhecimentos 

e práticas culturais rotineiras, valorizando aspectos próprios de determinado grupo social, 

como é o caso do repente e a literatura de cordel no nordeste brasileiro, dos mitos 

indígenas, das trovas gaúchas e da contação de causos em regiões mais interioranas como 

nos estados de Minas Gerais e Paraná. 

 Cada um desses grupos, embora compartilhe uma mesma língua, sofre a ação de 

variados discursos e ideologias presentes em seus contextos sociais. Dessa forma, utilizam 

diferentes gêneros para expressarem e estruturarem sua cultura. Desse modo, destacamos o 

papel da escola na preservação de gêneros característicos da realidade dos alunos, pois, 

conforme Miller (1984), ao conhecer os gêneros que fazem parte de sua cultura, o aluno 

apreende maneiras de participar da comunidade local.  

 

2.2.1.1 Por que ensinar gêneros da cultura local? 

 

 Cabe esclarecer que o foco desta pesquisa não é o ensino do gênero causo na 

escola. Então, por que tratar da importância de se ensinar o gênero em questão nas escolas 

paranaenses? Partindo da perspectiva sociorretórica, concordamos que existe uma 

organização social envolvendo os gêneros discursivos, estando os mesmos estreitamente 

conectados aos grupos onde são produzidos e reproduzidos. No entanto, o mundo 

globalizado e tecnológico em que vivemos tem tornado as interações face a face menos 

profundas e recorrentes. 
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    Desse modo, os causos que fizeram parte do cotidiano dos habitantes do sudoeste 

paranaense estão caindo no esquecimento, pois a situação comunicacional é pouco 

recorrente. Vale ressaltar, como mencionado na introdução, que uma das razões de se 

investigar sobre o gênero causo, deu-se, justamente, pela constatação de que em uma 

escola da rede pública, localizada no coração do sudoeste paranaense, poucos alunos 

conheciam o gênero. Sendo assim, ao se investigar e registrar causos, tem-se o desejo de 

levar essas histórias aos alunos para que, conhecendo o gênero, possam valorizá-lo e 

propagá-lo por meio de suas conversas com os habitantes da região. 

 Afinal, qual é o lugar da cultura regional no ensino e por que ela aparece tão 

pouco? Nesse contexto, a escola é o lugar de direito onde o indivíduo deveria ter acesso 

aos mais variados tipos de discurso, a começar pelos gêneros próprios do seu cotidiano e 

da sua região. Porém, o ensino de português, enquanto língua materna, geralmente se 

preocupa com o estudo dos gêneros mais prestigiados socialmente, sobretudo, os ligados à 

escrita em detrimento à oralidade. 

 No Estado do Paraná, a Educação Básica, atualmente, direciona-se pelas Diretrizes 

Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008), as quais defendem o ensino de língua materna 

por meio da linguagem em uso, devendo-se abordar os gêneros discursivos presentes no 

meio social. Embora não mencione os causos em seu conteúdo estruturante, o documento 

destaca a importância de se trabalhar, nos primeiros anos do ensino fundamental, 

atividades vivenciadas no cotidiano dos alunos sejam em âmbito familiar, escolar, ou 

regional. 

 De acordo com Bronckart (1999), a apropriação dos gêneros é fundamental para a 

socialização dos discentes e sua inserção eficaz nas diferentes esferas de comunicação. A 

linguagem, como um meio de acesso ao mundo, deve proporcionar aos alunos uma boa 

comunicação, levando em conta as mais variadas situações sociais, visto que o sujeito é 

pensado em termos de uma interação constitutiva com a sociedade. Portanto, ao pensarmos 

o ensino de língua, devemos ter em mente o caráter sociodiscursivo da língua. 

  Precisamos levar em conta não apenas os gêneros que circundam na norma culta, 

mas também os que fazem parte do contexto em que o aluno está inserido, a fim de 

fortalecer sua pertença ao grupo. Se a escola não der atenção aos gêneros característicos da 

realidade do aluno, sobretudo os gêneros orais, estes correm o risco de serem esquecidos 

ou estigmatizados, pois seus difusores em potencial não os tomam como próprios de sua 

identidade cultural, tal como foi verificado com o gênero causo. 
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2.3 GÊNERO ORAL CAUSO 

  

 Antes de nos atermos ao gênero causo, é importante destacarmos o papel dos 

gêneros discursivos orais, visto que surgem no intuito de atender a necessidades 

específicas de seus falantes. Os gêneros orais expressam hábitos e valores compartilhados 

no cotidiano dos grupos. Esses ensinamentos são repassados entre os sujeitos através de 

gerações, revelando características próprias de comunidades discursivas.  Cabe destacar 

também que nosso primeiro contato com a linguagem se dá por meio dos gêneros orais 

apreendidos no seio da família e na comunidade local. 

   Desse modo, na sequência, apresentamos o gênero tomando-o como um discurso 

fundador (ORLANDI, 2001), por revelar aspectos da identidade cultural local e ajudar a 

entender como os primeiros habitantes da região sudoestina representavam e entendiam a 

realidade. Apresentamos também alguns estudos que buscam demonstrar especificidades 

próprias desse gênero (CARNEIRO JUNIOR, 2005; BATISTA, 2007; CARNEIRO, 

2014).  

 Segundo os autores abordados, os causos têm muito a dizer sobre a linguagem dos 

sujeitos que se apropriam dele em suas práticas discursivas. Além disso, o prazer 

proporcionado por essas histórias contribui para o fortalecimento das relações 

interpessoais, tão deixadas de lado atualmente, no mundo tecnológico e globalizado em 

que vivemos. Por isso, em sequência, apresentamos algumas especificidades do gênero 

causo. Desse modo, teremos o alicerce necessário para bem analisarmos os causos 

coletados e registrados, verificando como os mesmos contribuíram e contribuem para o 

fortalecimento de aspectos da identidade cultural do sudoeste paranaense. 

 

2.3.1 Gêneros Discursivos Orais 

 

 Os gêneros discursivos, conforme Bakhtin (2003), são elos transmissores que ligam 

a história da linguagem à história da sociedade. Em resumo, para Bakhtin e o Círculo, os 

gêneros são vistos como uma esfera de atividade humana, ou por uma comunidade 

discursiva, no intuito de realizar uma ação social por meio da linguagem. Assumimos, 

dessa forma, os gêneros como um pré-acordo de um grupo social, sobre o modo de realizar 

algo linguística e discursivamente.  
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 Os estudos bakhtinianos, ao mencionarem a importância e funcionalidade dos 

gêneros, destacam que graças a eles a língua consegue cumprir seu papel e os falantes 

passam a ser sujeitos modificadores da realidade por meio de suas interações sociais. Os 

gêneros orais, segundo Bakhtin (2003), em sua grande maioria, são tidos como discursos 

primários, pois formam-se nas condições de comunicação discursiva imediata, como, por 

exemplo, no diálogo familiar; nas saudações, nas conversas com amigos e nos causos. Já 

os secundários surgem nas condições de um convívio cultural mais elaborado, em que 

predominam os gêneros escritos.  

 Porém, podemos afirmar que os gêneros discursivos primários são a base para a 

formação dos secundários, visto que todos nós temos histórias para contar, pois, desde que 

nascemos, somos mergulhados no universo de mitos, lendas, provérbios, contos, cantigas, 

causos etc. Cada uma dessas narrativas “expressam hábitos e valores compartilhados no 

ambiente familiar, religioso, comunitário. Todo esse conhecimento está no corpo e na 

mente das pessoas, seja qual for o espaço em que elas estejam” (PIRES, 2013, p. 13). 

 Desse modo, conhecer e se apropriar de um gênero oral, sobretudo, dos que fazem 

parte do espaço geográfico e social do falante, contribui para que o indivíduo perceba a 

importância de se buscar o retrato vivo de emoções e sentimentos próprios de sua 

comunidade, resgatando, assim, a sensação de pertencimento ao grupo. Consequentemente, 

a identidade cultural regional passa a ser valorizada, colaborando com a disseminação do 

gênero nas práticas cotidianas e mantendo vivas as histórias e memórias do povo. 

 Afirmamos, assim, que o gênero funciona como um “componente semiótico 

mediador das práticas sociais”. Nessa função mediadora, o gênero nos permite perceber 

conexões entre a ação individual e ação dos diferentes grupos sociais, incluindo as 

“prescrições de papéis identitários” e as “estruturas sociais, mais abstratas” (MEURER, 

2008, p. 161). Desse modo, os gêneros orais nos permitem conhecer como um grupo se 

organiza, revelando particularidades de sua cultura.  

 Os gêneros orais, sobretudo, os marcados pela predominância da narrativa, trazem à 

tona traços significativos da memória de um grupo. Geralmente, são realizadas a partir de 

um objetivo ou intenção, apresentam um determinado tema, ponto de vista ou tipo de 

enfoque de um determinado assunto (LEAL, 1985). Conclui-se, assim, que é por meio da 

oralidade, nas histórias passadas entre as gerações, que tomamos conhecimento da vida e 

do imaginário dos povos, eternizando suas memórias. 



   39 

 Leal (1985) nos mostra que os narradores populares são detentores de uma técnica 

altamente sofisticada, apreendida oralmente no seio da própria família ou comunidade 

local. Esta linguagem possui uma gramática própria que leva ouvintes e locutores a 

vivenciarem as mais variadas emoções. Outra característica da tradição oral é o fato de o 

narrador não memorizar um conjunto de textos, mas aprender uma sequência de incidentes 

que formam uma trama, com início, meio e fim distintos.  

 Vale salientar que nunca duas narrativas de uma mesma história oral serão 

exatamente iguais, mesmo que seja contada e recontada pelo mesmo sujeito, pois cada vez 

que a história é recontada traz novos significados atribuídos pela subjetividade do 

contador. Ao narrar um conto popular, um mito, um causo, o narrador difunde memórias e 

reconstrói a própria história, como podemos verificar nos causos, gênero característico de 

regiões interioranas como o sudoeste paranaense.  

 

2.3.2 Discurso Fundador 

 

 Segundo Orlandi (2001), os gêneros orais geralmente são discursos fundadores, 

pois nascem no íntimo de comunidades discursivas. O discurso fundador se configura 

como aquele em que a comunidade se reconhece ajudando a produzir sentidos. Todavia, 

para produzir sentidos ele deve ser entendido como um fio de instauração de uma nova 

ordem de sentidos, criando e ressignificando a realidade. Assim, “dar sentido é construir 

limites, é desenvolver domínios, é descobrir sítios de significância, é tornar possíveis 

gestos de interpretação” (ORLANDI, 2001, p. 15). 

 Em vista disso, o discurso fundador, conforme Orlandi (2001), estabelece uma 

“relação particular com a filiação” visto que, ao criar uma tradição de sentidos, passa a ser 

lembrado e relembrado, materializando num determinado gênero.  Dessa forma, passa a 

fazer parte da memória permanente de um grupo, produzindo “o efeito do familiar, do 

evidente”.  Desse modo, o discurso fundador se desloca em um terreno fértil que 

“confunde a realidade, a imaginação (a ficção, a literatura) e o imaginário (ORLANDI, 

2001, p. 17). 

 Consequentemente, um gênero, ao ser tomado como discurso fundador, como no 

exemplo dos causos, não visa demonstrar se fantasmas ou assombrações são reais ou não, 

mas sim criar o efeito de verdade. Para tal, os sujeitos do discurso dispõem de técnicas, 

tornando seus causos convincentes e envolventes.  Para Orlandi (2001), é exatamente aí 
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que a marca discursiva do discurso fundador irá aparecer, pois se institui na construção do 

imaginário necessário para dar a um grupo em formação uma identidade, possibilitando 

sua existência e seu reconhecimento.  Por essa razão, a seguir apresentamos mais 

detalhadamente alguns estudos sobre o gênero causo.  

 

2.3.3 Causos 

 

 Desde a antiguidade, as narrativas orais têm o poder de encantar seus ouvintes, pois 

provém das experiências, dos conhecimentos produzidos e reproduzidos pelas diferentes 

civilizações e em diversos momentos da história. Essas memórias são repassadas entre 

gerações por meio de gêneros discursivos orais como lendas, mitos, contos, cantigas e 

causos. Desse modo, tomamos o gênero oral causo como sendo parte constituinte da 

identidade cultural do sudoeste paranaense, pois, Segundo Carneiro Junior (2005), os 

causos são um patrimônio da tradição oral paranaense, visto que, em cada história, 

encontramos uma gama de significados construídos no cotidiano e pelo imaginário dos 

habitantes da região.  

 Segundo a definição apresentada pelo dicionário Houaiss e Villar (2001), o verbete 

causo classifica-se como um substantivo masculino de uso informal, sendo o mesmo marca 

do regionalismo brasileiro, cuja etimologia é proveniente do cruzamento de caso e causa.  

Desse modo, pode ser entendido como uma narrativa relativamente curta, que trata de um 

acontecimento, caso, história ou conto, caracterizando-se pela linguagem espontânea dos 

contadores e revelando particularidades linguísticas de determinada região ou localidade. 

 É importante esclarecer que, embora o causo tenha algumas similaridades com o 

conto popular, serve a propósitos diferentes. Apresentando os principais contrastes entre 

conto e causo, Batista (2007) afirma que, ao contrário do conto, o causo não é um relato 

anônimo nem coletivo: 

 
[...] quem o conta é seu „autor‟. Quando o fato que deu origem ao causo não foi 

vivido ou testemunhado por quem conta, é dada a referência: diz-se quem 

contou; ainda que a memória popular não tenha formalidades autorais, um 

mínimo de indicações registra a origem do relato. O lugar do acontecimento 

sempre é mencionado. Assim como o lugar da ocorrência, [...] O contador muitas 

vezes situa o fato no tempo a partir da sua memória: „há muitos anos‟, „quando 

eu era criança‟, „no tempo dos meus avós‟, „eu devia ter uns quatorze anos‟. 

(BATISTA, 2007, p. 105). 
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 Conforme Batista (2007), o causo se configura como uma narração curta, oral não 

ficcional sobre acontecimentos tidos como reais, embora, muitas vezes, pareça evidente a 

presença de elementos ficcionais. O causo é um relato de fatos vividos, testemunhados ou 

ouvidos por alguém próximo do contador que o transmite. Quando o coenunciador parece 

não acreditar em fatos narrados no causo, o contador pode até ficar irritado, pois ele busca 

ser respeitado, incitando a crença na verdade do fato narrado.  

 É importante destacar que “quando a experiência narrada é a do próprio contador, 

tende a ganhar maior legitimidade” (CARNEIRO, 2014, p. 470), pois o ouvinte está frente 

a frente com quem vivenciou a situação. Assim, podemos observar como o contador relata 

o fato, verificando e analisando os artifícios utilizados para garantir ou não a veracidade do 

causo e a credibilidade do contador. Algumas das técnicas que envolvem a contação de 

causos são as entonações, os gestos, os efeitos de suspense, humor etc. 

 No entanto, quando o narrador conta um causo que aconteceu com outra pessoa, 

ele procura meios de tornar o ouvinte o mais próximo possível, dando informações a 

respeito de quem contou o causo, onde e como tudo aconteceu. “Sabe a Fulana, filha de 

Beltrana? Ela é casada com Cicrano, tio meu!” (CARNEIRO, 2014, p.460), sendo essa a 

maneira mais recorrente de se iniciar uma contação de causos. Podemos dizer, então, que a 

linguagem utilizada pelo contador está impregnada de poder de convencimento. 

 Cabe destacar, também, que a aproximação narrativa entre interlocutores, 

contadores e o causo, nos fornece algumas evidências para conhecer de que forma o causo 

foi transmitido, através de que contexto e qual a sua importância enquanto constituinte de 

identidade cultural. Essas memórias, ao serem repassadas, deixam de ser propriedade 

particular do contador de causo, e passam a fazer parte do repertório cultural de sua 

comunidade de prática, dando a conhecer como os sujeitos da interação constroem 

significados. 

 

2.4 LINGUA/ LINGUAGEM 

 

 O conceito de Língua/Linguagem teve concepções teóricas diferentes ao longo da 

história. Segundo Marcuschi (2008), algumas teorias importantes foram as de forma e 

estrutura (segundo a visão formalista); instrumento, transmissor de informações 

(representada pela teoria da comunicação); atividade cognitiva (cognitivismo) e a de língua 

como atividade sociointerativa situada, a qual relaciona os aspectos históricos e discursivos 
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da língua como um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas. É 

nessa ultima definição que pautaremos nossa discussão teórica. 

 Deve-se, sobretudo a Bakhtin e aos teóricos do Círculo, o avanço dos estudos em 

torno da natureza sociológica da linguagem. O Círculo criticava a reflexão linguística de 

caráter formal-sistemático, pois para eles “a língua constitui um processo de evolução 

ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p.127), portanto, os estudos envolvendo os conceitos 

de língua/linguagem devem levar em conta a necessidade real de comunicação dos 

sujeitos, estando a produção de enunciados intrinsecamente ligada às estruturas sociais das 

quais ele participa. 

  A seguir, esmiuçaremos alguns autores que norteiam a concepção de língua e 

linguagem, tomando-as como sociointerativa situada, dando ênfase ao papel das emoções 

encontradas nos discursos sociais que interpelam os sujeitos, contribuindo com a formação 

de identidades culturais. 

   

2.4.1 Língua 

  

 A língua, com a qual nos expressamos, é muito mais que um instrumento de 

comunicação; ela nos firma enquanto sujeitos de um determinado grupo. Obtida por meio 

da troca de interações entre os espaços que nos rodeiam (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1997), sejam eles familiar, cultural ou social, faz parte daquilo que, sendo singular em cada 

ser, tem sua fonte no coletivo e para ele reverte num movimento contínuo. Falar é um ato 

social, os indivíduos não criam a linguagem, mas se comunicam de acordo com os 

discursos a que estão expostos socialmente. 

 
[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, 

p.123). 

 

Conforme Bakhtin (2003), os diferentes enunciados que interpelam os sujeitos e os 

fazem reconhecer-se como pertencentes a uma comunidade ou grupo, são materializados 

em gêneros discursivos e se realizam sob a forma de enunciados orais ou escritos. Cada 

grupo social se utiliza de gêneros específicos em seus discursos cotidianos, revendo 



   43 

aspectos linguísticos próprios do grupo, visto que são veiculados em diferentes suportes, 

com diferentes propósitos comunicacionais e em conformidade com os fatores 

socioculturais de seus falantes. Desse modo, a língua tem, na cultura, sua razão de ser, não 

sendo apenas um recurso para expressar pensamentos, emoções e vontades; é também um 

meio para chegar a esses estados mentais.  

Segundo Chauí (2006), a língua atravessa aspectos físicos, socioculturais, 

psicológicos e linguísticos. A língua não é homogênea, sofre variações de toda ordem: 

fonética, fonológica, léxica, semântica e morfossintática, sujeita que está a variáveis 

linguísticas, sociais e situacionais. A autora complementa afirmando que o funcionamento 

da língua é uma atividade interativa, que se realiza sob a forma de textos orais ou escritos. 

Desse modo, a língua é mais do que somente um instrumento de comunicação, pois cada 

sujeito, ao falar, procura ser compreendido e acreditado em seus enunciados. 

 Para Orlandi (2008), a língua é compreendida não apenas como processo de 

constituição da subjetividade e da objetividade humana, mas também como sentido, pois, 

em seu aspecto simbólico e social, ela constitui o homem e sua história. Por meio do modo 

como os signos linguísticos são colocados nos discursos, a linguagem produz sentidos 

específicos, os quais são tidos pelo grupo como discursos de verdade, permitindo-nos 

conhecer como os indivíduos representam e se veem identificados. 

Em resumo, toda língua é por natureza heterogênea, pois se molda à necessidade 

comunicacional de seus falantes. Em termos gerais, a língua é compreendida como um 

conjunto sistemático de signos, “capaz, não somente, de descrever o mundo real e o mundo 

subjetivo, mas, também, de materializar esse mundo” (SANTOS, 2010, p. 65). A língua é, 

também, baseada em certo número de regras, das quais uma comunidade faz uso no intuito 

de se comunicar. Em resumo, uma língua é parte constitutiva da identidade histórica 

cultural, dos diferentes grupos sociais.  

 

2.4.2 Linguagem  

 

A linguagem constitui o homem e o homem se constitui por intermédio da 

linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1997). Para os estudos bakhtinianos, a linguagem 

é vista como um sistema mediador, em que as trocas de experiências por meio das 

interações sociais constroem significados e ressignificam enunciados anteriores. Segundo o 

autor, essa perspectiva trata a linguagem como construtora de realidades, levando em conta 
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seu uso real, dialético e dinâmico, tornando os participantes, de uma dada interação, 

construtores ativos do processo de significação nos seus grupos sociais.  

 De acordo com Bakhtin (2003), a palavra (signo linguístico) é carregada de 

sentidos ideológicos,
2
 pois os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, mas 

penetram na corrente da comunicação verbal. Os discursos, mesmo quando se dizem 

neutros, refletem a visão de mundo dos falantes, suas crenças, valores, juízosetc, portanto, 

trazem implícitos ideologias. Conforme essa reflexão sociológica da palavra, o indivíduo é 

um participante ativo no processo de significação/interação com a realidade, sendo a 

palavra a melhor forma de se perceber as transformações sociais. 

A linguagem só é linguagem porque faz sentido, sendo constituinte da identidade 

cultural dos diferentes grupos sociais. Foucault (1996) aponta que os discursos produzidos 

nunca são os mesmos, nem são inéditos. É por meio dos sentidos adquiridos nas diferentes 

situações discursivas que os sujeitos se identificam, sendo que a linguagem passa a ser um 

instrumento de empoderamento ou alienação do sujeito, pois cada um dos discursos sociais 

que ouvimos estão imbricados em relações de poder. Assim, as manifestações discursivas 

seguem certas regras estabelecidas pelas instituições e grupos sociais, mesmo que não nos 

demos conta de tal fato durante as interações. Nesse sentido, a linguagem é o melhor meio 

de se analisar a identidade de uma comunidade discursiva específica. 

 Jung (2009) reitera que o discurso deve ser o centro dos estudos linguísticos, visto 

que a linguagem é concebida não apenas como uma representação da realidade, mas como 

um meio de constituir e firmar os sujeitos nessa realidade. A linguagem constitui o real, e 

os sujeitos são constituídos por intermédio da linguagem. Desse modo, o que importa para 

os estudos sociais e linguísticos é a linguagem em uma relação de troca, principalmente, 

porque ela traz consigo algo para além dela mesma. 

 Segundo o pensamento de Chauí (2006), a linguagem perpassa o espaço da fala, 

passando a fazer parte de aspectos íntimos da formação humana. Conforme a autora, é por 

intermédio da linguagem que nos situamos no mundo e conquistamos nosso espaço num 

determinado grupo. Além disso, a linguagem utilizada por um indivíduo ou uma 

comunidade discursiva, muito tem a dizer sobre seus aspectos culturais e identitários visto 

que carrega em si inúmeras significações e visões de mundo. A linguagem forma o sujeito 

                                                 
2
 Ideologia é aqui entendida como “[...] 2. conjunto articulado de idéias, valores, opiniões e crenças, etc, que 

expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social [...] seja qual for o grau 

de consciência que disso tenham seus portadores (FERREIRA, 2009, p.1066). 
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e lhe concebe o poder de interagir com o meio e mostrar a sua forma de conceber a 

realidade. 

 

A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento, ela nos envolve e 

nos habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter experiência da 

linguagem é ter uma experiência espantosa: emitimos e ouvimos sons, 

escrevemos e lemos letras, mas, sem que saibamos como, experimentamos e 

compreendemos sentidos, significados, significações, emoções, desejos, ideias 

(CHAUÍ, 2006, p. 155). 

 

 Cabe lembrar também que é por meio da linguagem que os diferentes grupos 

discursivos mantêm viva sua a identidade e memória, pois o já dito afeta em determinada 

circunstância a forma como o sujeito vai construindo seus próprios significados. Sendo 

assim: “O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 2008, p. 31). Desse modo, cada prática 

discursiva molda a linguagem de acordo com o que procura transmitir, atendendo as 

finalidades estabelecidas pelos sujeitos que dela participam.  

 A linguagem não é apenas a expressão de um objeto, “ela não é somente 

pensamento, é também ação e, sendo ação, é também poder” (SANTOS, 2010, p.53).  O 

que dizemos e como dizemos é resultado de nossa vivência em sociedade e das interações 

que nos constituem. Segundo Santos (2010), em qualquer sociedade, passamos pelo 

processo cultural de socialização, apreendemos o mundo social, suas noções, suas regras, 

sua lógica. 

  Portanto, para conhecer a realidade de determinado povo ou cultura, servimo-nos 

da linguagem tanto para descrever a visão sobre o mundo real e o mundo subjetivo, quanto 

no intuito de materializar esse mundo. A linguagem, além de ser estruturada como 

referência do mundo social, é também estruturante do nosso conhecimento e ação sobre o 

mundo. Em resumo, “podemos dizer da linguagem que ela é uma ação humana (ela 

predica, interpreta, representa, influencia, modifica, configura, contingencia, transforma” 

(MUSSALIM, 2011, p. 317).  

 Por meio da linguagem, construímos significados do mundo e das coisas que nos 

cercam. Nossas interações são previamente definidas no interior dos grupos sociais ao qual 

pertencemos, pois refletimos em nossos discursos aquilo que aprendemos e assumimos 

como verdade. Para tanto, cada grupo social, de acordo com os seus propósitos 

comunicacionais, cria artifícios para tornar seus discursos dignos de credibilidade. A 

seguir, apresentamos alguns estudos que se atentam ao papel das emoções no discurso, 

visto que esta técnica possibilita o envolvimento entre os sujeitos de uma interação social. 
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2.4.2.1 Emoção e discurso 

 

  O estudo sobre as emoções teve origem na antiguidade, quando Aristóteles 

estabeleceu categorias para analisar as dimensões da Retórica. De acordo com Mendes 

Silva (2011), para este pensador, as emoções seriam definidas como as causas que fazem 

alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas 

comportam dor e prazer e, por isso, funcionariam como elementos de argumentação 

psicológica, uma vez que o orador podia fazer uso delas para convencer a sua plateia.  

 Encontramos, também, nos estudos de Bakhtin (2003), referências sobre a 

importância de se observar elementos que causam emoção no discurso. Para o autor, não 

há palavra cujo sentido se realize sem os valores apreciativos que, de fato, são os 

responsáveis pelos deslocamentos semânticos. A palavra em uso está sempre relacionada à 

vida e esta ganha materialidade nas entonações resultantes de valores atribuídos ou 

agregados pelo que é dito por cada locutor. Ao dar vida à palavra em seu discurso, o 

sujeito dialoga diretamente com os valores de sua comunidade, expressando seu ponto de 

vista em relação a esses valores.  

 No século XX, no entanto, as emoções ficaram mais aos cuidados dos estudos da 

psicologia, passando a ser abordada também na sociologia e na antropologia a partir de 

1980.   Apenas nos últimos anos, os estudos sobre as emoções vêm ocupando um lugar de 

destaque também na Análise do Discurso, seguindo a teoria de Patrick Charaudeau (2000). 

De acordo com o autor, a Análise do Discurso se difere de uma psicologia e de uma 

sociologia das emoções, pois o seu objeto de estudo “não pode ser aquilo que sentem 

efetivamente os indivíduos [...], nem aquilo que os motiva a experimentar ou a agir [...], 

nem tampouco as normas gerais que regulam as relações sociais...” (CHARAUDEAU, 

2000, p. 25). 

  Para este autor, o que importa é a linguagem em uma relação de troca, visto que ela 

traz consigo algo para além dela mesma: 

 
[...] este algo, que não está no signo, mas do qual ele é, no entanto, portador, 

onde está ele? De onde ele vem? O que ele representa? Vem de tudo aquilo que 

constitui a troca social e que faz sentidos: desejos e intenções dos sujeitos, suas 

relações de pertencimento aos grupos, o jogo das interações que se estabelecem 

entre eles, indivíduos ou grupos, conhecimentos e visões do mundo que eles 

compartilham, e em circunstâncias de troca ao mesmo tempo particulares e 

tipificadas (CHARAUDEAU, 2000, p. 26).  
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 Todavia, é preciso aprender a não se deixar levar pelas emoções, pois o sentir não 

pode ser medido por palavras, por isso, não é o sentimento em si que se analisa, mas a 

representação de um real que é transformado em palavras e que se mostra tanto no discurso 

verbal quanto nos gestos dos falantes, provocando as mais variadas sensações. É pela 

combinação de diferentes elementos como entonação, recursos linguísticos, razão das 

produções do discurso (VIEIRA BARBOSA, 2009) que se realiza o investimento afetivo 

em termos discursivos.  

 Segundo Vieira Barbosa (2009), os três elementos identificadores são: quem fala 

(se é o sujeito ou não das emoções), o que fala e por que fala. Tais elementos nos permitem 

verificar a intenção do locutor ao realizar seu discurso, bem como o mesmo se vê 

envolvido diante da realidade que enuncia. É importante também estar atento ao 

extralinguístico, ou seja, os gestos, o silêncio e as expressões do locutor que também estão 

carregados de significados e nos ajudam a compreender melhor o discurso e a intenção dos 

sujeitos da interação. 

 Entre os recursos mais utilizados para causar emoções no discurso, estão as 

repetições, os discursos diretos “com finalidade de narrar os estados afetivos”, os nomes e 

adjetivos pertencentes “em termos de significação no sentido bakhtiniano” ao campo 

semântico das afetividades (VIEIRA BARBOSA, 2009. p. 115). Portanto, ao analisarmos 

os discursos, o que precisamos observar são as estratégias utilizadas para envolver o 

ouvinte ou leitor no que está sendo enunciado. 

 .   

2.5 IDENTIDADE  

 

Tomando o pressuposto de que nos apropriamos e nos reconhecemos partícipes de 

uma determinada cultura por meio da interação social mediada pela linguagem, podemos 

afirmar que é através do contato com os diferentes discursos sociais que nos identificamos 

ou não com o meio. A construção das identidades sociais se vale da matéria-prima 

fornecida pela história, geografia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 

coletiva, pelos sistemas de poder e pelas crenças (FOUCAULT, 1996; CUCHE, 2002; 

HALL, 2011, 2014; SILVA 2014; WOODWARD, 2014).  

Conforme Cuche (2002), a constituição das diferentes identidades que nos 

interpelam surgem no interior de contextos sociais específicos. São portanto, resultados do 
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vínculo dos sujeitos com as raízes de seus grupos e com o patrimônio cultural herdado pela 

família, e pelos grupos sociais nos quais o sujeito interage de forma significativa.  Sendo 

assim, para o autor, quando se busca conhecer uma identidade cultural, é indispensável 

entender a natureza social em que as identidades adquirem forma, visto que determinam e 

orientam os grupos em suas representações. 

Para Hall (2011), essa é a concepção sociológica clássica quando falamos de 

identidade, pois é na interação entre o indivíduo e a sociedade que as identidades se 

constituem. Enquanto sujeito, temos uma “essência interior que é o real, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as 

identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2011, p.11). Desse modo, as identidades 

adquirem sentido por meio da linguagem e pelos sistemas simbólicos pelos quais são 

representadas. 

O autor afirma, ainda, que as identidades culturais devem ser entendidas como 

sendo o ponto de encontro entre os discursos que interpelam os sujeitos dentro de um 

grupo social. Desse modo, os participantes de uma dada interação não somente comunicam 

palavras e constroem o sentido dessas mesmas palavras, mas também negociam 

construções sociais de identidade (HALL, 2011). Cada grupo social utiliza de 

características próprias para interagir com o meio, sendo indispensável perceber que essas 

mudanças de identidades culturais ocorrem dentro dos discursos.  

Em resumo, para Hall (2011), nós precisamos compreender a identidade como 

sendo produzida em locais históricos e institucionais, no interior de formações e práticas 

discursivas, por estratégias e iniciativas específicas. Desse modo, a constituição de uma 

identidade cultural é propagada por meio da linguagem característica de cada comunidade 

discursiva. Nesses discursos, a identidade se perpetua graças às memórias do grupo, 

mostrando como os indivíduos representam a realidade que os interpela. 

Conforme Santos (2010), os participantes de uma dada interação negociam 

elementos dinâmicos e múltiplos que apontam para as identidades sociais construídas, a 

partir de sua participação prolongada em diferentes comunidades de prática. Nunca 

retornamos do mesmo modo que chegamos numa determinada troca interacional, pois a 

linguagem tem o poder de modificar pensamentos e certezas. Desse modo, podemos 

compreender que a afirmação de uma dada identidade significa a demarcação de fronteiras. 

Assim sendo, “sua constituição é sempre relacional: ela depende de outra identidade para 

existir” (SANTOS 2010, p.47). 
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Essa negociação entre as diferentes identidades sociais é marcada por um processo 

simbólico. Agimos de diferentes formas em cada contexto social, mesmo sem perceber, 

pois cada situação requer uma ação e reação diferente dos sujeitos envolvidos (SILVA, 

2014). É importante ressaltar, também, que quanto mais um discurso social é propagado, 

mais significado ele adquire para o grupo que o pratica, contribuindo, desse modo, para o 

reconhecimento dessa prática discursiva como identidade cultural.   

Silva (2014) mostra que a construção da identidade é permeada por relações de 

poder as quais classificam as diferentes identidades sociais como sendo hegemônicas ou 

particulares de determinados grupos. Compreende-se, assim, que as identidades só têm 

sentido quando confrontadas com a diferença. Por essa razão, apresentamos a seguir alguns 

conceitos que tratam sobre o papel das diferenças na formação de identidades sociais. 

 

2.4.1 Identidade e diferença  

 

As identidades produzidas e reproduzidas são sempre questionadas, visto que a 

construção da identidade é tanto simbólica quanto social (HALL, 2011). O signo carrega 

não apenas o traço daquilo que ele substitui, mas também o traço daquilo que ele não é, ou 

seja, da diferença. Hall (2011) afirma que os sujeitos e grupos sociais tendem a incorporar 

diferentes identidades conforme os papéis sociais que assumem. Essa diferença, fortemente 

marcada pela linguagem, que possibilita analisar como cada grupo representa a realidade. 

A pós-modernidade tem revelado que a identidade, antes vista de maneira mais 

unificada, tem fragmentado os sujeitos (HALL, 2011) tornando-os híbridos. Esse 

fenômeno se dá graças às mudanças rápidas e abrangentes da sociedade atual, em que os 

limites territoriais e culturais foram expandidos. Com o crescente avanço da tecnologia e 

da globalização, as identidades locais e nacionais têm entrado em choque com a identidade 

de outros países. Tem-se ido cada vez mais ao encontro de uma identidade global em que a 

cultura dominante se demonstra mais atrativa que aquela produzida por grupos tidos como 

minoritários. 

No entanto, de acordo com Hall (2011), essa mesma globalização tem infundido 

nos grupos minoritários o desejo de terem aspectos de sua identidade cultural solidificada e 

respeitada. Tem-se cada vez mais buscado conhecer marcas que diferenciam as identidades 

nacionais e locais, chamadas por Hall (2011) de caráteres tipificadores. Uma das maneiras 

de se conhecerem essas marcas de identidade se dá por meio das narrações de histórias 



   50 

locais. Esses discursos estão repletos de símbolos, eventos históricos e imagens que, por 

meio da repetição, representam a forma como um determinado grupo compartilha 

experiências e mantêm viva suas tradições. 

Hall (2011) afirma, ainda, que os discursos sobre as culturas nacionais e locais 

constroem identidades, sendo que passado e presente dialogam tentando achar um 

equilíbrio entre as “glórias passadas” e o avanço “em direção à modernidade” (HALL, 

2011, p. 33).  Esse diálogo entre passado e futuro contribui com o fortalecimento das 

identidades locais, pois permite que a memória, a história e a identidade dos grupos sejam 

conhecidas e negociadas com as novas gerações.  

Conforme Silva (2014), as identidades são construídas ao longo de discursos, 

práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. Desse modo, o autor afirma 

que a identidade e a diferença estão em estreita conexão com relações de poder, em que os 

grupos buscam firmar suas identidades. Cada grupo, por meio das suas memórias, permite 

compreender como sua identidade foi sendo tecida ao longo do tempo e em meio às 

mudanças históricas e sociais as quais foi exposto.  Dessa forma, os discursos do passado 

tendem a interpelar os discursos presentes a fim de demarcar fronteiras identitárias e 

observar as mudanças ocorridas dentro do próprio grupo.  

 Assim sendo, percebemos que é na linguagem e pela linguagem que os grupos 

criam e reproduzem identidades, deixando transparecer qual a sua representação do mundo 

real. Cabe esclarecer que cada enunciado, ao se materializar num gênero discursivo, tende 

a retratar temas específicos, passando a fazer parte da memória discursiva de um grupo, tal 

qual acontece com os causos.  Por essa razão, faremos uma breve exposição sobre a 

importância de se investigar as temáticas características de um gênero particular, visto que, 

ao serem rememoradas, passam a fazer parte da identidade linguístico-cultural de um 

grupo. 

 

2.4.2 As temáticas reproduzidas pelas memórias  

 

Partimos do princípio de que as memórias nos ajudam a preservar rotinas e padrões 

de vida dos sujeitos, dando sentido as suas ações. Para Halbwachs (2006), o conceito de 

memória coletiva deve ser entendido como quadros de memória. Esses quadros referem-se 

às relações interpessoais que trazem significados aos sujeitos de um grupo, definindo o que 

deve ser lembrado e esquecido.  Ele afirma ainda, que há uma interdependência entre o 
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indivíduo que lembra e os grupos sociais que o circundam (Família, Igreja, grupos sociais 

diversos, etc.)  

Desse modo, as memórias de um grupo não dizem respeito apenas aos discursos 

estabelecidos em documentos, pois, enquanto fenômeno sócio-psíquico, também se 

encontra nos corpos, nas experiências e nos afetos (HALBWACHS, 2006). Essas 

memórias, ao serem compartilhadas, tratam as mais variadas temáticas, de acordo com o 

intuito dos sujeitos ao utilizarem tal gênero. Alguns exemplos de temas compartilhados 

entre os grupos sociais são os rituais, as comemorações, as tradições e os medos, temas 

esses que acabam se tornando marcas de identidades.  

Izquierdo (1988) afirma que quando associamos o papel das memórias com a 

modernidade, esta passa a regular os temas que devem ou não ser lembrados pelas novas 

gerações, conectando o passado e o presente de um grupo. Esses temas trazem unidade, as 

noções de identidade e aos conceitos de cultura, permitindo conhecer os sentidos atribuídos 

pelo grupo aos acontecimentos cotidianos, proporcionando a formação de identidade 

coletiva (IZQUIERDO, 1988).  

Segundo o autor, todas as memórias têm em comum a “conservação do passado 

através de imagens ou representações que podem ser evocadas. Representações, mas não 

realidades. As memórias são fruto do que alguma vez percebemos ou sentimos” 

(IZQUIERDO, 1988, p. 89). Portanto, por meio das memórias, temos acesso ao modo 

como se deu a formação, conservação e evocação de informações de um grupo, visto que: 

 

Nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes, incorpora fatos 

irreais. Vamos perdendo, ao longo dos dias e dos anos, aquilo que não interessa, 

aquilo que não nos marcou: [...]Mas também vamos incorporando, ao longo dos 

anos, mentiras e variações que geralmente as enriquecem. (IZQUIERDO, 1988, 

p.19). 

 

 É por meio da linguagem (principalmente a oral) que a evocação das memórias do 

grupo ganha forma e cria representações.  Chauí (2006) afirma que a memória é a chave da 

nossa identidade, pois o que somos, quem somos e tudo o que fazemos está relacionado 

com a memória. Sendo assim, nosso agir, nosso falar e pensar não são particulares, tão 

pouco fruto de escolhas aleatórias. As memórias são consciente ou inconscientemente 

evocadas, sendo que, tal qual nos afirma a autora, sua face de elaboração significa também, 

uma exposição de virtudes em disputa, constituindo ou silenciando determinados temas. 

 Bakhtin (2003) enfatiza que o conteúdo temático vai além do que é exposto no 

enunciado (signos, entonações, emoções etc.), sendo necessário analisar também o 
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contexto de produção, visto que “o tema da enunciação é concreto, tão concreto como o 

instante histórico ao qual ela pertence.” (BAKHTIN, 2003, p.129). Dessa forma, ao 

abordarmos os temas frequentemente evocados nas práticas discursivas características de 

um determinado grupo (como o gênero causo no sudoeste paranaense), buscamos entender 

além do assunto abordado, a mensagem transmitida, os objetivos do locutor, a quem o 

discurso se destina, quando foi produzido, e onde o discurso ocorre.  

 De acordo com os estudos de Bronckart (1999), por meio das temáticas evocadas 

pelos sujeitos da interação, é que entendemos como os mundos são representados para um 

grupo específico. Ele nos mostra que os signos presentes no discurso podem remeter a) a 

aspectos do meio ambiente; b) às normas de organização de uma determinada atividade do 

grupo; e c) às características próprias dos indivíduos ao se engajarem numa determinada 

atividade (BRONCKART, 1999). 

 Em resumo, ao evocarmos memórias, lembramos fatos associados à vida de nosso 

grupo, trazendo à tona as temáticas que contribuíram para a constituição e conservação de 

marcas da identidade linguístico-cultural dos sujeitos da interação. Sendo assim, a 

memória pode ser compreendida como um elemento fundamental à constituição, 

armazenamento, síntese e transmissão dos saberes simbolicamente produzidos em 

diferentes tempos e espaços.  

 Essas memórias, ao serem transmitidas e registradas, criam nos sujeitos um 

sentimento de referência e de pertencimento grupal, contribuindo com a preservação desses 

lugares de memória e possibilitando novas representações da realidade. Esse encontro entre 

os mundos representados por meio da evocação de memórias possibilitam entender quais 

são as marcas que identificam um grupo e quais os sentidos construídos pelos sujeitos. Por 

essa razão, faz-se necessário entender qual é o conceito de representação que norteia este 

estudo, como veremos em sequência. 

 

2.6 REPRESENTAÇÃO 

 

 Segundo os teóricos abordados até aqui, a linguagem é à base das relações 

humanas, pois perpassa todos os contextos sociais e se manifesta de maneira significativa 

através da interação verbal.  Berger e Luckmann (2007) afirmam que é na vida cotidiana 

que o mundo real é interpretado, formando um mundo coerente para os sujeitos. Essa 
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interação que acontece diariamente na vida de um grupo possibilita que os sujeitos criem 

significados, dando sentido à realidade que os envolve. 

Desse modo, a noção de representação, aqui abordada, está relacionada ao modo 

como os diferentes grupos dão sentido e significado às coisas que estão a sua volta (HALL, 

2016).  Esses sentidos são encontrados principalmente na linguagem utilizada, por meio 

dos signos escolhidos, das temáticas frequentemente abordadas, das emoções dispostas 

durante as interações, das normas e valores que norteiam a vida do grupo etc. 

  São esses sentidos compartilhados pelos diferentes grupos sociais que contribuem 

com a constituição de identidades culturais. Para Hall (2016), quando afirmamos que um 

sujeito pertence a tal cultura, equivale a dizer que ele representa (dá sentido) à realidade de 

forma semelhante àquela compartilhada por um grupo específico. “Assim, a cultura 

depende de que seus participantes interpretem o que acontece ao seu redor e „dêem 

sentido‟ às coisas de forma semelhante” (HALL, 2016, p. 20). 

 No entanto, é preciso compreender que os participantes de uma interação não 

somente comunicam e constroem sentidos em seus discursos, mas também negociam 

construções sociais de identidade (HALL, 2011). Em resumo, os significados são 

construídos e reconstruídos na interação, seja ela por meio dos discursos próprios de um 

grupo social, ou por meio do diálogo e contato com outros grupos, visto que, “somos nós 

na sociedade, nas culturas humanas que fazemos as coisas significarem, que significamos.” 

(HALL, 2011, p.61). 

 É durante a interação que as pessoas reconhecem as similaridades entre situações 

recorrentes, elaborando, assim, “representações de ação tipificadas”. Utilizamos a 

linguagem para transmitir informações, emoções, crenças, valores, etc; essas 

representações são um construto social “intersubjetivo”, baseado em “esquemas mentais” 

dos cenários que construímos e reconstruímos a partir das experiência sociais, “em termos 

de linguagem pertinente, eventos e participantes”. (MOTTA-ROTH, 2008, p. 134). 

 Cabe lembrar que por meio da linguagem os grupos discursivos mantém vivo 

aspectos de sua identidade cultural, pois o já dito afeta a forma como os sujeitos constroem 

seus significados. Sendo assim, “o dizer não é propriedade particular. As palavras não são 

só nossas. Elas significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 2008, p. 31). A 

linguagem forma os sujeitos concebendo o poder de interagir com o meio, mostrando que 

cada grupo tem uma forma própria de conceber e dar sentido à realidade.  
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 Portanto, o que falamos, como e quando esse discurso é proferido serve para tornar 

visíveis as representações próprias das identidades que nos compõem. Nos causos do 

sudoeste paranaense, por exemplo, percebemos a importância de o autor (contador de 

causos) estar inteiramente compenetrado na sua história para conseguir criar o efeito de 

discurso verdade nos causos que conta. Como nos mostra Goffman (2002, p.25), quando o 

autor está “sinceramente convencido de que a impressão de realidade que encena é a 

verdadeira realidade”, fica mais fácil de envolver e convencer o público.  

 O mesmo autor utiliza o termo representação para se referir a toda atividade, 

linguística ou não, de um indivíduo durante sua permanência contínua em um determinado 

grupo de observadores. Goffman (2002, p.34) chama de “fachada pessoal” os itens do 

comportamento expressivo que acompanham o autor onde quer que vá, visto que, nessa 

fachada, incluem-se itens como “o modo de se vestir, sexo, idade, padrões de linguagem, 

expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes”.  

 Quando uma mesma fachada é percebida num determinado grupo de sujeitos, ela 

deixa de ser uma representação pessoal e passa a ser coletiva. Esses sentidos atribuídos 

pelo grupo são resultados das experiências vivenciadas pelos sujeitos.  Para Goffman 

(2002), é a busca por respostas que ajuda os grupos a entenderem a realidade, fazendo com 

que, por meio da interação, os sujeitos emoldurem suas experiências em quadros tomados 

como “frame”. 

 Segundo o autor (GOFFMAN, 2002), os frames possibilitam que um grupo de 

sentido aos acontecimentos cotidianos sejam vistos como reais ou irreais.  Por meio da 

interação, os sujeitos articulam significados e interpretam cada evento a fim de que tudo 

que ocorre ao seu redor faça algum sentido. Sendo assim, os frames contribuem com a 

modelação dos comportamentos adquiridos pelos sujeitos dentro da tradição de um 

determinado grupo social.  

 Silva (2014) reforça que os discursos formados socialmente revelam as 

representações dos indivíduos sobre si e sobre os outros. Para ele, as representações são um 

sistema de significação, de atribuição de sentido que firmam a identidade linguístico-

cultural dos sujeitos, conferindo-lhes legitimidade no que é enunciado: “a representação é 

um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a 

relações de poder” (SILVA, 2014, p.91).  

Para Woodward (2014), os discursos sociais e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e falar. É por 
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meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido a nossa 

experiência e àquilo que somos. Conforme a autora, quaisquer que sejam os conjuntos de 

significado construídos pelo discurso, eles só podem ser eficazes quando recrutam os 

sujeitos e passam a ser reproduzidos.   

De acordo com Bourdieu (1989), existem sistemas simbólicos por meio dos quais 

os significados de um grupo social são produzidos e reproduzidos. Esses sistemas são um 

“poder de construção da realidade”, que tende a estabelecer uma ordem, um sentido 

imediato ao mundo, “em particular, do mundo social” (BOURDIEU, 1989, p. 09). São, 

portanto, os instrumentos, por excelência, para se analisar a identidade linguístico-cultural 

de um determinado grupo social, visto que tornam possível o consenso acerca do sentido 

do mundo social, contribuindo com a reprodução de uma ordem social e a integração 

lógica e moral.  

 Nossa convivência dá-se, portanto, sob forma de controles formais e informais, pois 

estamos envoltos em diferentes universos simbólicos. Esses símbolos adquiridos e 

repassados por meio da linguagem tornam-se nossos instrumentos de conhecimento e de 

construção do mundo. São eles que nos direcionam como agir nas diferentes esferas 

sociais, polindo nossa linguagem e nossa conduta de acordo com a situação.  Para 

Bourdieu (1989), por meio dos sistemas simbólicos, cada sujeito, em seus grupos sociais, 

aprende regras como a moralidade, os costumes e as comemorações. 

Bourdieu (1989) observa, ainda, que é na práxis da vida cotidiana que esses 

poderes simbólicos ganham legitimação. Sendo assim, os discursos de um grupo passam a 

ter credibilidade, pois “o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de 

manter a ordem ou de subvertê-la, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

pronuncia” (BOURDIEU, 1989, p. 15). Em síntese, para o autor, o poder simbólico é esse 

poder invisível, exercido por meio da cumplicidade entre os sujeitos de um grupo, mesmo 

sem perceber.  

 Esses sistemas, conforme Santos (2010), são adquiridos no seio da família, ou em 

grupos sociais específicos como escola, igreja, comunidade local e regional, podendo 

excluir ou incluir os sujeitos de acordo com as regras desses grupos. Todos estão sujeitos a 

estes sistemas simbólicos que ajudam a construir ou negar sentidos pré-estabelecidos 

socialmente, pois, “situar-se na sociedade significa situar-se em relação a muitas forças 

repressoras e coercitivas” (SANTOS, 2010, p. 54).  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

  Por meio dos teóricos que alicerçam este estudo, compreendemos que cada gênero 

discursivo surge para atender as necessidades comunicacionais reais de seus falantes, 

(BAKHTIN, 2003; MARCUSCHI, 2008, 2010). Sendo assim, os variados gêneros 

discursivos constituem-se como um inventário dos eventos sociais e culturais, baseados em 

experiências vivenciadas e mediados pela linguagem (MILLER, 1984).  Cada grupo social, 

por meio da linguagem materializada em gêneros discursivos, deixa transparecer no 

discurso a sua cultura, por meio de representações que avaliam e descrevem a realidade, 

numa interação dialógica com o mundo (BAZERMAN; 2007). 

  Há, portanto, por trás de cada gênero discursivo uma riqueza de elementos 

constituídos pela linguagem, os quais elaboram, por sua recorrência, papéis aos seus 

participantes, tornando-se parte constituinte da identidade cultural dos grupos onde são 

difundidos. A preocupação em se investigar e registrar causos se fundamenta justamente 

pelo conteúdo linguístico, social, cultural e pelo papel que ele ainda exerce na região 

sudoeste do Paraná, além de que os causos são imbuídos de uma literariedade própria. Por 

essa razão, adiante apresentamos as análises dos causos recolhidos a fim de demonstrar 

como os mesmos participam da constituição da identidade linguística do sudoeste 

paranaense.  

  Para a gravação dos causos, utilizamos a entrevista focalizada, possibilitando que 

os contadores relatassem suas histórias com tranquilidade, tal como fazem quando estão 

em meio ao seu grupo familiar, local privilegiado para essa prática. Como método de 

transcrição dos causos, foram utilizadas as normas presentes no livro O discurso oral culto, 

organizado por Dino Preti (1999), com tabela fixada nos anexos deste estudo. Por se tratar 

de causos que se dizem verídicos, e querendo preservar a identidade verdadeira das pessoas 

citadas nos causos, os nomes foram alterados, portanto, são fictícios.  

 Cabe esclarecer também que, cada contador de causo esta representado pela letra 

inicial da cidade que mora, enquanto o entrevistador é representado pelo signo “E”. Na 

apresentação dos excertos, estão identificadas quais as linhas que o mesmo se encontra na 

transcrição original bem como de que contador o causo foi retirado, a fim de que o leitor 

possa se localizar melhor, como podemos verificar nesse exemplo:  
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EXCERTO 2 – CAUSO CHOPINZINHO = (8-9) C: convidei... pedi para o Zeca 

se ele ia junto... o Zé esse que mora em Chopim... se ele ia junto comigo. 

 Para melhor observar os resultados, as análises estão divididas em duas seções, na 

primeira denominada: Marcas de identidade e o Gênero Causo,  encontram-se algumas 

particularidades do gênero  tais como os artifícios utilizados pelos contadores para iniciar a 

contação e dar credibilidade aos fatos narrados,  e como se dá a ligação entre os causos. Na 

segunda seção denominada: Representação e Linguagem, apresentam-se os temas mais 

recorrentes entre os causos dos cinco contadores e as marcas de emoções utilizadas por 

cada contador para criar os efeitos de verdade e envolver os interlocutores na contação. 

  

3.1 MARCAS DE IDENTIDADE E O GÊNERO CAUSO   

 

 Sabemos que, para uma determinada prática discursiva fazer parte da tradição oral, 

é necessário antes fazer parte das memórias, das lembranças do povo, sendo assim, 

compreender a linguagem utilizada nas narrativas orais que refletem a memória de um 

grupo, é fundamental para compreender sua identidade cultural (ZUMTHOR, 1988). Essas 

memórias ao serem transmitidas pela linguagem materializada em gêneros discursivos 

revelam as experiências vividas pelos grupos sociais, contribuindo com o reavivamento de 

aspectos identitários, ao mesmo passo que dão voz a sujeitos invisibilizados na história 

oficial. 

 Os estudos bakhtinianos afirmam que, graças aos diferentes gêneros discursivos, os 

falantes têm a oportunidade de agir criticamente sobre a língua, visto que quando 

dominamos um determinado gênero, dominamos uma forma de ver o mundo. Portanto, se 

faz necessário conhecer as particularidades que um determinado gênero apresenta, pois são 

resultados das necessidades reais de seus falantes. Tal fato ocorre com o gênero causo, 

amplamente utilizado na interação social entre os primeiros moradores do sudoeste 

paranaense, e ainda encontrado na atualidade. Por essa razão, a seguir apresentamos 

algumas características observadas entre os causos dos contadores.  

 

3.1.1 Principais características do gênero causo  

 

 A memória é a chave da nossa identidade (CHAUÍ, 2006), e ao serem evocadas por 

meio da contação de causos, deixam de ser propriedade particular do contador, passando a 
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fazer parte do repertório linguístico de sua comunidade de prática. É importante salientar 

que os narradores populares em geral, assim como os contadores de causos, se utilizam de 

técnicas próprias (CÂNDIDO, 1973) que possibilitam aos seus ouvintes o entendimento e 

o encantamento do que lhes é narrado. Esta linguagem, além de revelar a identidade 

linguística e as representações de um determinado grupo, é capaz de imprimir ao relato 

uma organização perfeita. 

 Os gêneros orais, segundo Bakhtin (2003), por se formarem em situações 

discursivas imediatas, ou seja, na interação face a face, são geralmente classificados como 

discursos primários. Desse modo, podemos dizer que a construção composicional de um 

gênero diz respeito à estruturação geral interna do enunciado, que permite a sua 

identificação. Em vista disso, por meio de fragmentos dos causos coletados e registrados, 

primeiramente, analisamos as condições de produção do gênero oral causo, assinalando os 

principais artifícios utilizados pelos contadores para convencer os ouvintes da veracidade 

dos fatos contados. 

 Por meio da aproximação narrativa entre interlocutores e contadores, observada 

graças à transcrição desse gênero oral, conseguimos compreender melhor de que forma o 

causo foi transmitido, qual o seu contexto de produção, e qual a sua finalidade. Outra 

característica marcante dos discursos orais, e que encontramos em todos os causos, é o fato 

de o narrador não se preocupar em memorizar uma maneira única de contar seus causos, 

mas aprender uma sequência de incidentes que formam uma trama, com início, meio e fim 

distintos. 

 Em concordância com os teóricos que nos dão pistas sobre particularidades do 

gênero causo (CARNEIRO JUNIOR, 2005; BATISTA, 2007; PIRES, 2013; CARNEIRO, 

2014), essa técnica é normalmente aprendida e repassada oralmente no seio da própria 

família, ou em rodas de conversa entre vizinhos e amigos, possibilitando, por meio das 

contações, o fortalecimento das relações interpessoais. Os causos tratam de variados temas, 

de acordo com o objetivo do contador e o interesse dos ouvintes que, ao se deixar envolver 

pelo que é exposto, possivelmente, passarão o relato adiante, mantendo viva a história dos 

antepassados na memória dos mais jovens. 

 A seguir, apresentamos uma tabela contendo o início da contação de causos dos 

cinco contadores investigados, a fim de melhor ilustrar como normalmente uma contação 

tem início. Cabe esclarecer que as palavras em letras maiúsculas significam uma forte 

entonação na voz utilizada pelo contador. 
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Tabela 1: Início dos causos 

CAUSO DE 

ITAPEJARA 

D`OESTE 

1-7 E: Pode começar 

I: Do:: mesmo? 

E: Pode ser...o que a senhora quiser contar 

I: Há ta... então eu vou contar outra que é a do ROUBO de figo... do 

Rovenil... ele comprou o terreno daí - - é o pai do Dora - - e tinha figo 

que nossa e a turma roubava figo... e o meu pai disse ó compadre eu vou 

ensinar uma que eles param já de roubar os figos... 

CAUSO DE 

CHOPINZINHO 

1-10 C: Pois é...vou começar do... não tudo né... porque né é MUITO 

cumpri::do né 

E: Não... pode contar tudo ((risos)) 

C: Uma vez eu vendi uma potranca minha pro meu cunhado né... 

Serafim... e daí ele foi embora e ficou me devendo... daí eu digo chegou 

o prazo dele me pagar e ELE NÃO VEIO ME PAGAR... e eu precisava 

daquele dinheiro... daí pedi pra minha mãe pra nós ir lá cobrar... ele 

morava em Santa Cruz... daí eu::... convidei... pedi para o Zeca se ele ia 

junto... o Zé esse que mora em Chopim... se ele ia junto comigo... disse 

“EU VOU... eu sei lá aonde que ele esta morando”... daí pegamos daí e 

fomos... 

CAUSO DE 

PATO 

BRANCO 

1-7 P: Meu pai conta que o dia que a minha mãe morreu em Santa 

Catarina... em:: Abelardo Luz... Passo das Antas ali... diz que ela 

apareceu pra ele em São Paulo e:: o pai disse “Aline”... Aline era o 

nome da minha mãe... “QUE VEIO FAZER AQUI... DE QUE MODO 

VOCÊ VEIO?”... “SÓ DIZER QUE VOCÊ vá cuidar do filho”... ele 

tinha dois... daí diz que ele olhou assim... o quarto tudo fechado de 

noite... e diz que ele não viu mais nada... foi o espírito dela que foi lá... 

CAUSO DE 

SÃO JOÃO 

1-5 S: Nós tinha... tinha um cara lá embaixo... o nome dele era Delsio... 

chamavam de Delsão porque era entroncadão... um polacão veio que 

batia a cabeça ali em cima (gestos com a mão)... UM MEDO UM 

MEDO... o homem mais medroso que tinha naquela região era aquele 

cara... 

CAUSO DE 

VITORINO 

1-7 E: A senhora sabe alguma coisa sobe a revolta dos posseiros? 

 V: Então... eu lembro ALGUMA coisa...era::...eu tinha seis anos... isso 

foi em cinquenta e sete né... eu SOU de cinquenta e um... o pai era 

carreirista antigamento... os maragato que diziam né... que vieram do 

Rio Grande... meu pai era lenço vermelho... usava lenço vermelho... os 

outros usam lenço branco né... e daí::.... ele era carreiRISTA... eram 

posseiros... e no final de semana eles corriam carreira com os cavalos... 
então ele tinha uma égua branca... chamava de Boneca o nome da égua... 

 

  

 Na contação da representante de Itapejara D‟Oeste, percebemos que a 

entrevistadora avisa que começou a gravar, no entanto, o contadora faz uma pergunta 

pensando que deveria relatar os causos que já havia mencionado na conversa anterior “E: 

Pode começar / I: Do:: mesmo? “, quando é dito que a contadora pode contar o causo que 

desejar, no mesmo instante esta afirma que irá contar outro, dando a entender que tem 

muitos causos para contar, então, não tem porque repetir os que já haviam sido narrados,“ 

E: Pode ser...o que a senhora quiser contar / I: Há tá... então eu vou contar outra” 
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 Na contação dos representantes de Chopinzinho, Pato Branco e São João, 

percebemos que tão logo a gravação tem início, os contadores dão início as suas histórias, 

sendo que ambos abordam fatos relacionados ao fantástico (as temáticas serão abordados 

futuramente), no intuito de envolver os ouvintes e prender a atenção. Já a representante de 

Vitorino é conduzida pela interlocutora para que seus causos deem início, focando num 

determinado tema “E: A senhora sabe alguma coisa sobre a revolta dos posseiros? / V: 

Então... eu lembro ALGUMA coisa...era::...eu tinha seis anos”. 

 Como percebemos nos excertos apresentados na tabela 1, o gênero causo se dá em 

situações cotidianas de interação, normalmente, em rodas de conversa entre familiares e 

vizinhos, portanto, tem caráter informal. Geralmente, as pessoas mais experientes do grupo 

dão início aos seus causos pegando o gancho do assunto de alguma conversa, ou quando 

são interpeladas sobre algo do seu passado. Conforme a tabela, os causos dos cinco 

contadores remetem a acontecimentos passados, sendo, portanto, frutos da memória 

pessoal do contador, ou de uma memória aprendida de outros contadores e que passa a ser 

compartilhada.  

 Como observado, o causo narra fatos vividos e testemunhados pelo próprio 

contador, ou por alguém próximo a ele cuja história conheceu, em razão disso os 

contadores buscam situar o tempo e o local exato em que o causo aconteceu. Quando o 

causo não é vivenciado pelo próprio contador, é apresentado quem contou, além de dar o 

máximo possível de detalhes para que os ouvintes sejam convencidos da veracidade dos 

fatos (CARNEIRO, 2014). Conforme os excertos da tabela 1, percebemos que apenas o 

representante de Pato Branco inicia sua contação relatando um causo que ouviu de seu pai, 

dando detalhes de onde e quando o causo aconteceu “P: Meu pai conta que o dia que a 

minha mãe morreu em Santa Catarina... em:: Abelardo Luz... Passo das Antas ali... 

diz que ela apareceu pra ele em São Paulo”.  

Porém, apesar de ser uma narrativa oral não ficcional, para alguns ouvintes é quase 

certa a existência de um pouco ou muita fantasia em alguns causos. Conforme Izquierdo 

(1988), as memórias, sejam pessoais ou coletivas, buscam conservar fatos do passado 

através de imagens ou representações. Essas memórias, ao serem constantemente 

evocadas, tendem a esquecer do que parece trivial e acrescentar fatos irreais, que acabam 

enriquecendo as histórias e dando uma nova roupagem a fatos antes não tão significantes. 

  Todavia, dizer para um contador que seus causos são um tanto “exagerados”, é uma 

ofensa, pois todo contador espera ser creditado em seus relatos. Por isso, o contador 
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procura dar o máximo de referencias possíveis, mencionado: o lugar do acontecimento; 

quem morava ali por perto; quem pode confirmar o fato e, sempre que possível, 

descrevendo os lugares e pessoas que participam da história, não só no início do relato, 

mas em todo o causo, tal como observamos no excerto a seguir:  

 

EXCERTO 1 – CAUSO CHOPINZINHO 
4-38 Uma vez eu vendi uma potranca minha pro meu cunhado né... Serafim... e 

daí ele foi embora e ficou me devendo... daí eu digo chegou o prazo dele me 

pagar e ELE NÃO VEIO ME PAGAR... e eu precisava daquele dinheiro... daí 

pedi pra minha mãe pra nós ir lá cobrar... ele morava em Santa Cruz... daí 

eu::... convidei... pedi para o Zeca se ele ia junto... o Zé esse que mora em 

Chopim [...]daí ele me pagou me deu o dinheiro que ele me devia e daí nós 

VIEMOS pra casa... e era já BEM DE TARDEZI::NHA saímos de lá... 

chegamos ali em Chopinzinho na cidade e estava tudo iluminado né... as luzes 

tudo acessas... daí ele chegou lá na bodeguinha que tinha na vera da estrada 

[...]  anoitecemos daí... viemos... quando chegamos aqui em São Francisco... 

pra cá da guarita um pouquinho... numa baixadinha que tem ali... [...] daí eu 

disse pra ele digo... Zeca olha ali pra baixo pra tu ver... digo o que que é que vem 

vindo ali?... daí ele olhou e... “I não é boa coisa... chega o laço no animal e 

vamos BEM ligeiro”... daí cruzamos ali na Vila de São Francisco mais o que 

dava né o animal... correndo... daí chegamos... paramos ali onde... perto que 

mora a Dona Ana do Falecido Barão... e::... paramos ali um pouco... olhei pra 

traz digo... OLHA ALI TA CHEGANDO BEM PERTINHO JÁ... daí ele olhou 

assim... “MINHA NO::SSA MAS JÁ VIU ACOMPANHAR A CORRIDA DO 

ANIMAL?”... se mandamos... subimos um top onde que morava a Dona 

Betina de primeiro e se fomos... daí quando chegamos lá numa altura... 

olhamos pra traz e não vimos nada mais daí... ficou por ali né... 

 

 Cabe esclarecer, porém, o fato de nem sempre o contador ter convicção da 

veracidade dos causos que reconta. Podemos perceber isso em alguns causos relatados pela 

representante de Vitorino, pois nas linhas 51 e 52 a contadora deixa claro que das histórias 

relatadas até ali, duas ela confirma, enquanto as demais ela sabe porque contaram, 

portanto, a contadora não tem como responder por elas: V: então isso essas duas coisas eu 

me lembro PORQUE EU VI né... e daí o resto eu sei assim porque contaram né”. Na 

linha 85, ela volta a firmar que desconhece o fato, repetindo duas vezes que não sabe se o 

que está contando foi real, a fim de deixar claro que apenas está reproduzindo o que ouviu, 

“V: CONTADO DELES eu não né... não sei”.  

 Novamente nas linhas 271 e 273, a contadora põe em cheque a veracidade do causo 

que acabara de contar ao afirmar que são histórias, pois, logo em seguida, ao dar início a 

um novo causo, a contadora afirma que esse não é uma história como o outro, pois se trata 

de um fato verídico “V: sei que TEM MUITA HISTÓRIA... uma história que me 

lembrei agora... HISTÓRIA NÃO... UM FATO VERÍDICO”. Concluímos assim que 

para alguns contadores afirmarem a veracidade dos causos que narra, é necessário que os 
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mesmos tenham sido vivenciados pelo próprio contador, caso contrário, podem ser 

repassados como mais uma “história.  

  Outra propriedade observada nos causos é o fato de os cinco contadores fazerem 

uso do discurso direto para relatarem a fala das pessoas que aparecem no causo. Dessa 

forma, o contador dá vida própria aos personagens, reafirmando a veracidade dos fatos e 

cativando para que os ouvintes realmente mergulhem no causo. Para melhor ilustrar, 

apresentamos fragmentos retirados dos causos dos cinco contadores, em que as falas 

aparecem entre aspas e em negrito:  

 

EXCERTO 2 – CAUSO ITAPEJARA D’OESTE (15-17) 

I:e daí o pai oferecia sal e a mãe dizia “PODE vir João buscar o sal amanhã de 

manhã que você leva”... ele era o primeiro que abria a:: as mãos na porta e 

pedia sal.. 

 
EXCERTO 3 – CAUSO CHOPINZINHO (40-45) 
C: a minha mãe chorou até de nervosa de nós IR AQUELE DIA e voltar no 

mesmo dia né pra casa... ela disse “QUE PERIGO minha filha tu...VIM DE 

NOITE... QUE COISA MAIS RUIM... AONDE QUE SE VIU::...porque que 

não posaram”... daí o meu irmão falou... o Zé disse... “NÃO ADIANTAVA 

MÃE não tinha tipo de nós posar... NÃO TINHA lugar pra nós dormir”...  

 

EXERTO 4 – CAUSO PATO BRANCO (1-4) 

P: diz que ela apareceu pra ele em São Paulo e:: o pai disse “Aline”... Aline era o 

nome da minha mãe... “QUE VEIO FAZER AQUI... DE QUE MODO VOCÊ 

VEIO?”... “SÓ DIZER QUE VOCÊ vá cuidar do filho”... 
[...] (28-34) 

P: daí ele comprou essa chácara MAS AQUELE TEMPO se comprava direitos 

né... chegava numa numa... “QUER ME VENDER TUA TERRA?”... “eu 

vendo”...”QUANTOS ALQUEIRES?”... “MAIS OU MENOS TANTOS 

ALQUEIRES”... nem sabia... “MAS AONDE É QUE É?”... “CRUZA POR 

AQUELE PINHEIRO POR AQUELA ÁRVORE POR AQUELE LADO... 

CRUZA LÁ LÁ”... só o outro ia olhando e comprava... 

 

EXCERTO 5 – CAUSO SÃO JOÃO (42-47) 

S: o Delcio veio e disse “MAIS VAI AONDE?”... digo “LÁ ENCONTRAR O 

PAI LÁ acho que tá La em cima carregando o milho”... “MAS TU É LOCO 

IR LÁ PRA CIMA... E A VISAGEM?”... digo “MAS QUE VISAGEM 

HOMEM... VOCÊ NÃO MATOU ESSE DIAS COM AQUELE 

REVOLVER?”... “mas ERREI TUDO OS TIROS” 

 

EXCERTO 6 – CAUSO VITORINO (159-162) 

V: quantas vezes eu me lembro de a gente fazer UM GRITEDO... as crianças 

fazerem um gritedo... “PAI PAI OLHE O BICHINHO COISA MAIS LINDA 

O BICHINHO” 

 

  Percebemos, que ao fazerem uso do discurso direto, os contadores normalmente 

mudam a entonação da voz, fato que aparece no texto escrito caracterizado pelas letras em 

maiúsculo, como nos mostra o excerto 4. Também notamos por meio dos excertos 2, 3, e 5 

que o discurso direto tende a vir após os verbos de elocução, sendo que o verbo dizer foi o 
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mais mencionado aparecendo seis vezes, seguido do verbo falar, encontrado apenas uma 

vez no excerto 3.  

 

3.1.2 A ligação entre causos  

  

 Por meio da observância de toda a contação dos cinco representantes, percebemos 

que o gênero causo tende a ser uma narração curta, na qual, por meio de artifícios de 

memória (ISQUIERDO, 1988), os contadores trazem à tona representações de realidade. 

Mas, então, como explicar o fato de um único contador conseguir prender a atenção de 

seus interlocutores por um longo tempo? Tão logo um causo comece a findar, o contador 

liga a uma nova história e vai tecendo na mente de quem o ouve o desejo de continuar 

envolto naquele universo, onde o passado se faz presente. 

 Identificamos entre os causos dos cinco representantes, alguns modos comumente 

utilizados para dar continuidade na contação, sendo eles as perguntas feitas tanto pelo 

ouvinte, quanto pelo próprio narrador e as digressões que possibilitam ao contador fazer 

voltas entre diferentes tempos verbais, e mudar de repente de uma temática para outra sem 

que o interlocutor perca o interesse na contação, além do uso do marcador conversacional 

“daí”. Nos excertos a seguir, dispomos de fragmentos onde ocorre a interação entre 

contadores e interlocutores por meio de interpelações. 

 

EXCERTO 7 – CAUSO ITAPEJARA D`OESTE (40-47) 

I: MEU DEUS... antes tempo Deus o livre do céu 

E: Hoje em dia não se falam mais essas coisas 

I: Não não... acabou... acabou... não falam... e tempo antigo existiam as coisas... 

MEU DEUS... é o que eu lembro de... 

E: Desde quando a senhora mora aqui? Já nasceu aqui? 

I: Nós viemos embora de Paulo Frontin eu tinha dois anos 

E: Dois? 

I: Dois anos... daí compramos... o pai comprou em Vila Bonita 

 

[...] (88-91) 

I:Paulo... BE::M certinho... vinte e um dias 

E:Mas ele morreu do quê? 

I: O Paulo? Um cortezinho assim (gestos com a mão) na cabeça e daí o... 

 

EXCERTO 8 – CAUSO PATO BRANCO (19-26) 

P: EU NÃO MAMEI NO PEITO DA MÃE E NÃO CAI DO BERÇO 

QUANDO PEQUENO POR ISSO QUE EU SOU DE CORAGEM E NÃO ME 

ENTREGO... tinha treze dias... minha mãe morreu de recaída... VOCÊ QUER 

QUE EU CONTE A MINHA HISTÓRIA QUANDO EU CHEGUEI NO 

PARANA? 

E: Claro... o senhor participou da Revolta dos Posseiros né?  
P: ENTÃO EU VOU TE CONTAR...  
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EXCERTO 9 – CAUSO SÃO JOÃO (77-81) 

E: Foi o que... um mês? 

S: UM MÊS... aquilo acho que levou uns dois três anos 

E: Sério? 

S: UNS:: CINQUENTA METROS DE COMPRIMENTO... depois aumentaram 

mais um pouco... e se fosse só a terra:: ... 

 

 No excerto 7, há interação entre a ouvinte e a contadora, não apenas por meio de 

interrogação sobre algo, pois a interlocutora pega a brecha da contadora que diz: “I: antes 

tempo Deus o livre do céu”, dando a entender que tal fato não é mais presenciado para 

afirmar “E: Hoje em dia não se falam mais essas coisas”. Logo após a fala da interlocutora, 

a contadora afirma por meio de repetições de palavras que, realmente, hoje esse fato não 

mais acontece, mais no passado era bastante frequente, portanto, seu causo é verídico “I: 

Não não... acabou... acabou... não falam... e tempo antigo existiam as coisas” 

 Nos excerto 8 e 9, ouvinte e contador interagem apenas por perguntas, sendo que  é 

o ouvinte quem interroga o contador no intuito de dar sequência à contação do 

representante de São João. Já o representante de Pato Branco, ao terminar de relatar a 

morte de sua mãe, lança a pergunta com ênfase na voz “VOCÊ QUER QUE EU CONTE A 

MINHA HISTÓRIA QUANDO EU CHEGUEI NO PARANA?”, demonstrando seu 

interesse em relatar outros causos, e novamente a interlocutora aproveita a brecha para lhe 

devolver a pergunta, no intuito de conduzir a contação para um determinado tema: “E: 

Claro... o senhor participou da Revolta dos Posseiros né?”.  

 Como mencionado anteriormente, outra forma utilizada pelos contadores na ligação 

entre os causos é a digressão, assunto este abordado por Andrade (2001). Segundo o autor, 

a digressão implica a substituição de um domínio de relevância por outro domínio 

diferente, que passa a assumir posição focal, podendo ou não o discurso anterior ser 

restaurado. Quando o discurso anterior é restaurado, geralmente a digressão do narrador 

aconteceu no intuito de tecer algum comentário ou fazer alguma observação, como 

podemos observar nesse fragmento de um dos causos contados pelo representante de Pato 

Branco: “(59-60) P: até que um dia... eu morava lá embaixo... daí lá embaixo eu morava 

lá... chegou três homens”. 

  No excerto 10, podemos observar que a contadora deixa de falar sobre o medo 

vivenciado pelos moradores da época para comentar que a casa em que vivia era bem 

construída, então, não corria muito perigo, retornando novamente à sequência do relato 

anterior: 

 
 



   65 

EXCERTO 10 – CAUSO VITORINO (60-65) 
V: porque eles VINHAM DE NOITE NEGACIAR A GENTE NÉ e antigamente 

as casas eram bem... apesar que a casa do pai era considerada uma casa boa 

mas era de madeira tirada... ele mesmo que serrava né... i:: era matajuntada  

tudo mas aonde que não era matajuntada era muito perigoso 

 

 Encontramos também nos causos a digressão de memórias temporal, na qual o 

contador evoca lembranças do passado por meio de relatos do presente, possibilitando que 

uma temática totalmente diferente comece a ser contada: 

 
EXCERTO 11 – CAUSO CHOPINZINHO (132-145) 
AHAM:: ... mas a do tigre as mulheres consumiram contudo tomando chá 

((risos)) MINHA NOSSA... fazia pra tomar assim com arruda né... pra recaída 

era muito bom... MINHA NOSSA... a gente se lembra do tempo de criança... 

fico olhando as meninas fazendo barraquinha... estendendo lençol... NÓS 

FAZIAMOS as nossas casinhas de vassoura... quebrava a copada de vassoura e 

fazia aquelas casinhas pra nós brincar... mas PIÁ NÓS NÃO QUERIAMOS 

JUNTO... era SÓ MENINA... só menina... e nós fazíamos sapato de caite de 

folha de caite né... e daí amarrava com folha de bananeira e daí fazia cinta de 

folha de (banana)... e daí ponhava no cabelo né a:: palha de milho... as tirinhas 

assim ((gestos com a mão))... pra fazer tope pra ponhar no cabelo... e uma ia 

passear na casa da outra... na casa das comadres ((riso))... OLHA pra nós não 

tinha coisa mais linda... hoje as meninas não querem saber mais de boneca 

né... só o celular... aquelas que têm 

 

 O excerto 11 ilustra bem a digressão temporal, pois a contadora finda o causo sobre 

o dente de tigre, utilizado no tempo de sua avó como remédio, para logo em sequência 

lembrar, saudosamente, da sua infância ao lançar um olhar para acontecimentos presentes 

“C: MINHA NOSSA... a gente se lembra do tempo de criança... fico olhando as 

meninas fazendo barraquinha... estendendo lençol... NÓS FAZIAMOS as nossas 

casinhas de vassoura...”. Desse modo, percebemos que a digressão temporal possibilita que 

as memórias sejam evocadas, proporcionando uma exposição de virtudes em disputa 

(CHAUÍ, 2006), pois a forma de vida vivenciada pelo contador se contrapõe à vivenciada 

no tempo presente, levando interlocutores a refletirem sobre suas práticas atuais. 

 Outra forma encontrada para dar continuidade aos causos é o uso do marcador 

conversacional “daí”, encontrado nos causos dos cinco contadores, mostrando que o termo 

está fortemente impregnado à identidade linguístico-discursiva dos habitantes da região 

sudoestina. A seguir, apresentamos alguns excertos que ilustram  quando esse marcador 

está presente nos causos: 

 
EXCERTO 12 – CAUSO ITAPEJARA D’OESTE (33-37) 

I: o meu nono lutava com peneir::a... quando... DAÍ tinha um (arco) e 

NO::SSA... e aquele arco rola::ndo no terreiro e daí o meu nono disse pra...pras 

meninas... “deixaram os arco de peneira pra fora? Olhe lá... estão pinchando lá 

de cima”... daí o meu nono falecido saiu pra fora e pendurou... 
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EXCERTO 13 – CAUSO CHOPINZINHO (83-89) 

C: E daí morreu... eles pegaram pra não enterrar o homem sem nada assim... 

enrolaram na coberta... num cobertor e daí enterraram o homem... COISA MAIS 

TRISTE NÉ... daí eles ficaram em Guarapuava... a minha vó... daí o governo 

deu uma colônia de terra pro meu avô... daí eles vieram morar ali em 

Chopinzinho aonde que a minha mãe se criou ali né... ela teve todos os filhos 

dela... a minha avó ali... se criaram tudo e daí ela casou ali e eu também nasci 

[...] (116-122) 

Era tempo de sertania né... sertania i:: ... eu sei que daí o dente de tigre diz que 

era mu::Ito bom remédio pra recaída pra mulher:: ... quando tá de dieta né... e daí 

a... MINHA NOSSA que a minha avó arrumava pra um e arrumava pra outra... 

pras filhas dela nora dela... tudo tomar... e daí quando uma vez ela emprestou 

pra uma italiana... ela mandou só o miolo do dente... e a casca decerto FICOU 

LÁ:: mandou só o miolo do dente ((risos)) e daí a minha mãe ficava renegada... 

 

EXCERTO 14 – CAUSO PATO BRANCO (34-44) 

então meu:: sogro agarrou e comprou... tinha um pouquinho de trigo plantado 

aqui... ESTÁ BOM... comprou daí nós pagávamos os impostos... pro governo... 

ia trabalhar na estrada... fazia estrada... TRÊS DIAS CADA UM... se reunia 

aquela turma... mês de março e abriu era tempo de trabalhar pra pagar os 

impostos... então nós íamos pagar... então daí quando pagava os impostos o 

inspetor:: dava um cartãozinho que você tinha pago... daí vinham os fiscais do 

governo e anotavam tudo isso... pagado... está bom... daí:: ... o governo mandou 

medir um terreno pra nós... o governo... o governo que mandava... chegou o 

governo que mandava... daí mandou medir TANTOS ALQUEIRES pra cada 

um... 

 

EXCERTO 15 – CAUSO SÃO JOÃO (10-17) 

quando via que eles estavam vindo lá de baixo esperava eles... e eles lá de baixo 

em três quatro... daí esperava assim e:: ia junto... daí eles diziam... “MAS VOCÊ 

NÃO TEM MEDO DE SAIR SOZINHO?”... “MAS MEDO DO QUÊ?... NÃO 

TEM NADA”... “Deus o livre eu não saio”... daí ele ia:: às vezes na sexta... lá na 

comunidade no Cristo Rei... mas tinha que subir uns dois quilômetros de morro 

acima... daí ele ia jogar:: bola bocha... jogar baralho com a turmada... ele tinha 

um vinte e doizinho uma porcariazinha assim 

 

EXCERTO 16 – CAUSO VITORINO (106-109) 

V: É...dai depois veio a CITLA... daí veio a::... a daí foi passando né... foi 

melhorando...MAS:: antigamente era muito triste MEU DEUS... quando a Catani 

eu me lembro também assim que daí quando passou isso que acalmo::... o meu 

pai foi... nomeado... foi nomeado inspetor... 
 

 

 Podemos observar nos causos dos cinco contadores que o marcador “daí” se faz 

presente constantemente, tendo mais de uma finalidade. Ele pode ser usado para dar 

continuidade às ideias anteriormente desenvolvidas, como na frase retirado do excerto 15, 

em que o contador se utiliza do marcador para relatar fatos que estão interligados, sendo 

que o mesmo é facilmente substituído pela conjunção “e” ou “então”  :“S: esperava eles... e 

eles lá de baixo em três quatro... daí esperava assim e:: ia junto... daí eles diziam”.  Ele 

também serve para marcar partes de uma explicação como nesses fragmentos retirados do 
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excerto 13 “C: e daí a... MINHA NOSSA que a minha avó arrumava pra um e arrumava 

pra outra”, “C: e daí a minha mãe ficava renegada”. 

  O marcador “daí”, também serve como introdutor de um conhecimento adicional, 

marcando a entrada de um novo assunto que o falante acha relevante acrescentar no causo, 

possibilitando a ligação entre causos, como observamos nesses fragmentos retirados dos 

excertos 13 e 16 “C: Era tempo de sertania né... sertania i:: ... eu sei que daí o dente de 

tigre diz que era mu::Ito bom remédio” , e “C: MINHA NOSSA que a minha avó arrumava 

pra um e arrumava pra outra... pras filhas dela nora dela... tudo tomar... e daí quando uma 

vez ela emprestou pra uma italiana”; “V: eu me lembro também assim que daí quando 

passou isso que acalmo::... o meu pai foi... nomeado... foi nomeado inspetor...” 

 Desse modo, percebemos que o “daí” apresenta muitos significados, sendo que o 

mesmo é o marcador conversacional mais comum nos causos dos cinco contadores, 

aparecendo inúmeras vezes numa sequência curta de espaço e com diferentes significações. 

Desse modo, podemos concluir que esse marcador está diretamente ligado à identidade 

linguística do sudoeste paranaense, e intimamente ligado à identidade linguística do 

próprio contador, que domina, com perfeição, cada uma das diferentes finalidades do 

marcador.  

 Resumindo esta seção, percebemos que o gênero oral causo surge em meio à 

interação cotidiana, sendo as rodas de conversa entre vizinhos ou familiares o lugar 

privilegiado para que a prática aconteça. O sujeito contador de causo detém a maior parte 

do discurso, buscando dar credibilidade aos causos que narra, principalmente, os que ele 

próprio vivenciou. Nesse intuito, é fornecido, já no início da contação, o nome de lugares e 

pessoas que possam ajudar a situar e confirmar o causo. 

 Outra particularidade do gênero é que, embora o causo seja uma narração curta, 

uma contação pode durar muito tempo, pois o contador tende a ligar seus causos, 

dependendo de como consegue envolver seus interlocutores.  Nesse intuito, a digressão e 

as interrogações são meios geralmente utilizados para dar continuidade à contação, assim 

como o marcador conversacional “daí”, o qual é amplamente utilizado pelos contadores do 

sudoeste paranaense, servindo também a outros propósitos, levando-o a firmar como parte 

da identidade linguística da região. 
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3.2 REPRESENTAÇÃO E LINGUAGEM 

 

  Por meio das interações com o cotidiano, o mundo real é interpretado e 

reinterpretado, possibilitando que os sujeitos criem significados e deem sentido à realidade 

que os envolve (GOFFMAN, 2002; CHAUÍ, 2004; BERGER E LUCKMANN, 2007; 

HALL, 2016). Esses sentidos podem ser encontrados principalmente na linguagem 

utilizada, possibilitando que os sujeitos criem quadros onde suas experiências, ao entrar em 

contato com o outro, articule significados. Sendo assim, a realidade é interpretada e passa a 

ser representada por meio dos signos escolhidos, das temáticas frequentemente abordadas, 

das emoções dispostas durante as interações, das normas e valores que norteiam a vida de 

um grupo, tal como acontece com o gênero causo. 

 Segundo Orlandi (2001), o discurso fundador de um determinado grupo é aquele 

em que a comunidade se reconhece como tal, a partir da sua significação, sendo capaz de 

produzir sentidos. Esse discurso se desloca em meio a um terreno fértil, onde realidade e 

imaginação se misturam, criam realidades e passam a fazer parte das memórias do grupo. 

Cada imagem despertada pelo causo revela ou suscita um universo de imagens internas, as 

quais dão forma e sentido às experiências da pessoa no mundo, contribuindo tanto com a 

formação de sua identidade individual, quanto com a do grupo no qual essas histórias são 

encontradas.    

 Assim, podemos entender o gênero causo como um discurso fundador que liga o 

povo do sudoeste paranaense à formação de uma ordem de discurso que lhe dá uma 

identidade particular, revelando costumes e valores e contribuindo com a preservação das 

memórias do grupo. Os causos, tomados aqui como discurso fundador do povo paranaense, 

busca a possibilidade de criar um lugar particular na história regional, reorganizando, por 

meio de seus contadores, a interpretação da realidade vivenciada.  

 Na próxima seção, apresentamos os temas mais recorrentes nos causos dos cinco 

contadores, bem como as marcas de emoções utilizadas para criar efeitos de verdade e 

envolver os interlocutores em seus causos, visto que cada momento e interlocutor pede 

uma linguagem diferente; e cada contador deixa transparecer seu subjetivismo, suas 

identidades, ao relatar um causo. Dessa forma, tanto episódios da realidade cotidiana 

quanto aqueles que não podem ser explicados pela razão, ao ganharem forma nos causos, 

produzem um efeito particular nos ouvintes.  
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3.2.1 Temas abordados 

  

 Como já foi exposto, o gênero causo nasce em meio às conversas cotidianas, sendo 

um meio de entreter os ouvintes, desse modo, a temática é marcada por acontecimentos e 

costumes próprios das cidades interioranas de uma determinada região e do universo dos 

contadores (BATISTA, 2007; PIRES 2013; CARNEIRO, 2014). Sendo assim, por meio 

dos causos podemos conhecer a cultura vivenciada e reproduzida pelo contador, por meio 

dos valores, crenças, modos de vida, entre outros episódios que aparecem durante a 

contação. Tal fato, observamos também nos causos contados no sudoeste paranaense, visto 

que cada história transmite um pouco da identidade e da cultura tanto do contador quando 

do grupo do qual o mesmo faz parte. 

  O conteúdo temático dos causos se vale principalmente de elementos fornecidos 

pela construção histórica, e pela evocação de memórias, proporcionando aos interlocutores 

conhecer as representações a respeito de temas como moralidade, leis, religião, medos, 

violência (GEERTZ, 1989). Porém, cabe ao contador de causo escolher o melhor modo de 

difundir essas histórias, convencendo o ouvinte da sua veracidade, ao passo que ambos são 

levados a refletir, atualizar e negociar suas identidades e práticas culturais. 

  Conforme Carneiro Junior (2005), os causos proporcionam às novas gerações um 

diálogo entre o passado e o presente, portanto, devem ser vistos como um patrimônio da 

tradição oral paranaense.  Desse modo, quando os causos são creditados pelos 

interlocutores passam a ser recontados, eliminando o risco do esquecimento e mantendo 

viva a memória dos primeiros habitantes da região. Vale lembrar que, embora exista 

semelhança entre causos contados por diferentes contadores, ele nunca será recontado da 

mesma maneira, mesmo que seu narrador seja o mesmo, pois, conforme Izquierdo 

(1988),vamos reformulando nossas memórias conforme essas são evocadas, acrescentando 

ou retirando fatos, maquiando algumas lembranças. 

 Cada momento e interlocutor pede uma linguagem diferente, além disso, por se 

tratar de um gênero oral, o dito jamais será expresso da mesma forma, ficando sempre a 

essência, o tema central que leva as histórias do contador a encantar seu público. A seguir, 

apresentamos dois eixos em que as temáticas podem ser encaixadas, sendo elas o fantástico 

e a memória coletiva. 
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3.2.1.1 O fantástico    

 

 O fantástico é um dos temas mais abordados nos causos da região do sudoeste 

paranaense, pois, segundo Carneiro Junior (2005), dentre os estados brasileiros, o Paraná 

foi um dos que mais recebeu elementos para o cultivo dessas histórias. Tal fato se deve 

pela formação cultural e étnica da região, visto que a população foi formada por diversos 

povos, destacando-se os índios, tropeiros, escravos e imigrantes, sobretudo, italianos, 

alemães e poloneses. Cada um trouxe na bagagem a sua forma de representar o mundo e 

compreender o desconhecido, sendo que, por meio da prática de contação de causos, essas 

diferentes culturas e identidades foram gerando novas significações, e formando uma 

identidade linguística particular para a região. 

 Os causos fantásticos, por essa razão, são relatos de pessoas reais que, de repente,  

encontram-se diante do inexplicável. Segundo Todorov (1975), chegamos assim ao 

coração do fantástico, pois quando um ser real se depara com algum elemento tido como 

imaginário, tal situação passa a ser difícil de explicar, portanto, o testemunho relatado 

corre o risco de não ser levado em conta. Deste modo, segundo o teórico, quem participa 

de um acontecimento fantástico pode optar por duas soluções: ou entender que tudo não 

passa de uma ilusão dos sentidos, ou tentar comprovar que tal fato aconteceu realmente.  

 Um bom contador de causo sempre vai preferir a segunda opção, pois, nos causos, 

o sobrenatural interfere constantemente na realidade, apavorando quem presencia tais 

fenômenos, tal como veremos no excerto a seguir,  

 
EXCERTO 17 – CAUSO ITAPEJARA D’OESTE (12-22) 

12-22 I: e essa do João Munchensk então ele era um rapaz baixinho... 

entroncado... assim o cotovelo dele era um coro dur::o mais dur::o... ele se 

transformava num cachorr::o e chegava nas casas e brigava com os 

cachorr::os... e daí o pai oferecia sal e a mãe dizia “PODE vir João buscar o sal 

amanhã de manhã que você leva”... ele era o primeiro que abria a:: as mãos na 

porta e pedia sal.. tá louco  

E: ele morava ali perto de vocês? 

I: Pertinho pertinho... nós sabia que era ele mesmo... o calcanhar dele MEU 

DEUS DO CÉU era assim GROSSO ((gesto com as mãos)) sabe o que GROSSO 

e puxado bem pra traz ...aha... os braços peludos e o peito então as costas MEU 

PAI DO CÉU... é dava remorso...  

 

 Percebemos, pela descrição detalhada da aparência física que a contadora faz do 

vizinho, a convicção de que para ela realmente ele virava cachorro “I: o cotovelo dele era 

um coro dur::o mais dur::o”, “I: nós sabia que era ele mesmo... o calcanhar dele MEU 
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DEUS DO CÉU era assim GROSSO ((gesto com as mãos)) sabe o que GROSSO e puxado 

bem pra traz ...aha... os braços peludos e o peito então as costas”.  

 A contadora busca dar ainda mais veracidade à história, relatando o fato de seus 

pais oferecerem sal ao vizinho, enquanto este estava transformado “I: o pai oferecia sal e a 

mãe dizia “PODE vir João buscar o sal amanhã de manhã que você leva”. Em algumas 

lendas brasileiras, fala-se de jogar sal sobre o suposto lobisomem e pedir que volte no 

outro dia, desse modo, se conheceria a identidade humana do lobo, pois, logo ao 

amanhecer do dia seguinte, este voltaria para pedir sal emprestado, tal como os pais da 

contadora faziam “I: ele era o primeiro que abria a:: as mãos na porta e pedia sal”. 

 O próximo excerto, apresenta uma outra crença que ainda hoje é repassada, o causo 

do cachorro louco, mostrando o quanto essas crenças fizeram parte da cultura do povo 

sudoestino: 

 
EXCERTO 18 – CAUSO CHOPINZINHO ( 60-67)  

60-67 C: “CREDO NÓS COM MEDO porque nós vimos uma cor de cachorro 

porque é TEMPO DE CACHORRRO LOUCO... NÓS ESTAVAMOS COM 

MEDO DE VOCÊS ESTAREM LÁ NAQUELA TAPERA ESCONDIDOS do 

cachorro louco”... daí eu digo...pois NÃO É NADA PAI nós estávamos 

da::nçando nçando ((risos)) seu Samuel começou tocar e nós dançan::do... nós 

estávamos lá bem contentes... “É e a tua mãe tá lá na casa choran::do com 

medo... representando até grito de vocês... 

 

 O excerto 18 nos leva a inferir por meio do fragmento “C: porque nós vimos uma 

cor de cachorro porque é TEMPO DE CACHORRRO LOUCO” que o causo 

aconteceu no mês de agosto, visto que nos relatos de muitas pessoas da região, tem-se a 

crença de que no mês de agosto os cachorros são mais facilmente atingidos pela raiva e 

correm o risco de “enloucarem”, sendo que a melhor forma de reconhecer um cachorro 

louco é olhar se ele está espumando. Percebemos, na fala do pai da contadora, o quanto 

essa crença apavorava, (e ainda amedronta), pois se um ser humano fosse mordido por um 

cachorro louco, dificilmente sobreviveria “C: ESTAVAMOS COM MEDO DE VOCÊS 

ESTAREM LÁ NAQUELA TAPERA ESCONDIDOS”, “C:a tua mãe tá lá na casa 

choran::do com medo... representando até grito de vocês...”   

 No excerto 19, deparamo-nos com outra crença muito frequente na região, os 

chamados “encantamentos”, ou seja, tesouros enterrados e guardados por uma “visagem”, 

que podiam ser o fantasma de alguém que foi incumbido de guardar o tesouro, ou a alma 

do dono do tesouro. 
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EXCERTO 19– CAUSO VITORINO (255- 272) 
V: eu lembro que eles falam também que... eles falavam que no tempo dos 

jusuítas... os jesuítas carregavam um baú de ouro... ouro essas coisas né que... 

antigamente os padres também eram... eram mendigo também... mas como tinha 

muito ouro por ai diz que eles tinham ouro né... e daí diz que eles enterraram 

um barril de ouro ali na beira do rio Iguaçu né... e daí era uma caixa tipo um 

caixote de pedra... e lá daí viam visagem... ninguém podia chegar lá... e 

vieram de avião... com helicóptero... isso eu já era moça já tinha uns dezoito 

anos acho... então a mais ou menos uns cinquenta anos atrás... e daí diz que 

vinham lá e tentavam chegar mas não podiam... não podiam desembarcar... 

AFUNDAVAM... queria CAIR O HELICÓPTERO... se iam de barco o 

BARCO AFUNDAVA... e daí hoje é alagado né... se tiraram acho que ninguém 

nunca soube... porque é coisa da marinha né... então A GENTE NUNCA FICOU 

SABENDO SE foi tirado ou não foi tirado... diz que viam BOLA DE FOGO... 

e não sei o que... diz que era amarrado com um correntão... correntão de ferro 

desses de aço... pra não tirarem de lá... diz que era concretado nas pedras do 

barranco do rio... sei que TEM MUITA HISTÓRIA 

 

 A contadora relata, no causo apresentado no excerto 19, o resumo do que seriam 

esses “encantamentos”, dando detalhes do que ouviu falar sobre o causo de um suposto 

encantamento que existia no rio Iguaçu. Segundo a contadora, ali se encontrava um tesouro 

que foi enterrado, e muito bem enterrado por padres jesuítas, para que ninguém 

conseguisse ter acesso “V: diz que era amarrado com um correntão... correntão de ferro 

desses de aço... pra não tirarem de lá... diz que era concretado nas pedras do barranco 

do rio”.  

 O local onde o tesouro estava enterrado era protegido segundo as diferentes 

histórias que a contadora ouviu, por “visagens” e “bola de fogo”, sendo impossível 

conseguir ter acesso ao lugar onde o tesouro estaria enterrado “V: tentavam chegar mas 

não podiam... não podiam desembarcar... AFUNDAVAM... queria CAIR O 

HELICÓPTERO... se iam de barco o BARCO AFUNDAVA”. Segundo alguns 

contadores que ouvi em minha infância, essas “visagens” eram libertas de seu apego 

material quando alguém conseguia encontrar o seu tesouro, sendo, inclusive, relatados 

lugares onde esses “encantamentos” já haviam sido quebrados. 

  Percebemos, por meio dos excertos 17,18 e 19, algumas das crenças encontradas 

nos causos da região sudoestina, crenças firmadas como verdades e que, ao serem 

recontadas, podem causar medo e impactar os ouvintes. Geralmente, os interlocutores, 

sobretudo as crianças, começam a imaginar seu encontro com este fantástico que nem 

sempre pode ser explicado pelo julgo da razão. Alguns contadores, porém, por não 

acreditarem que o causo que contam aconteceu de fato, buscam entreter seus ouvintes 

causando o riso, como podemos ver no exemplo retirado de um causo contado pelo 

representante de São João. 
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EXCERTO 20 – CAUSO SÃO JOÃO (14-34) 
S: daí ele ia:: às vezes na sexta... lá na comunidade no Cristo Rei... mas tinha que 

subir uns dois quilômetros de morro acima... daí ele ia jogar:: bola bocha... jogar 

baralho com a turmada... ele tinha um vinte e doizinho uma porcariazinha 

assim ((gestos com a mão))... diz que desceu toda aquela serra... lá embaixo 

perto do... dum morador que tinha ali pra baixo... diz que ele olhou pra traz um 

cachorro branco desse tamanho assim ((gestos com a mão)) acompanhando 

ele atrás... e ele olhava pra traz e ia ligeiro... e o cachorro em cima... ele 

puxou o revólver e DECARREGOU o revolvinho no no:: / E:No cachorro / 

S:No cachorro... e o cachorro acompanhando ((risos))... jogou o revólver 

contra o cachorro e o cachorro acompanhando ele do lado assim... mais diz 

que ele chegou em casa... daí a casa... casa de madeira... tinha dois degraus... três 

degraus pra subir... pra entrar dentro... e na casa ele veio ligeiro... e os cachorro 

da casa mesmo... se assustaram... tinha um deitado em baixo da casa... embaixo 

da escada assim... quase que pega no pé dele... diz que entrou com porta e tudo 

pra dentro ((risos)) ELE MESMO CONTAVA... FICOU COM MEDO NÉ?... 

no outro dia no clarear do dia foi lá buscar o revólver no meio da estrada... achou 

a porcariazinha assim lá no meio da estrada ((gestos com a mão))... e o cachorro 

acompanhando ele ((risos))... ele contava e da::va risada...  
 

 A seguir, apresentamos uma tabela com pequenos fragmentos dos causos contados 

pelos cinco contadores investigados, em que ocorre algum fato que envolve o fantástico. 

 

Tabela 2: temas relacionados ao fantástico 
 

CIDADE DO 

REPRESENTANTE 

PEQUENO FRAGMENTO DO CAUSO TEMA 

ITAPEJARA 

D`OESTE 

12-15/ I: ... e essa do João Munchensk então ele 

era um rapaz baixinho... entroncado... assim o 

cotovelo dele era um coro dur::o mais dur::o...ele 

se transformava num cachorr::o e chegava nas 

casas e brigava com os cachorr::os... 

 

35-40/ I:“deixaram os arco de peneira pra fora? 

Olhe lá... estão pinchando lá de cima”... daí o 

meu nono falecido saiu pra fora e pendurou... era 

a comadre dele ((riso)) pelo lábio pendurada 

((risos)) uhum::... era a comadre... 

 

94-97/ I: a foto do falecido Osias ele saiu com 

quatro pernas... uma mulher de cabelo comprido 

preto... e a criança assim ((gesto com a mão))... 

era a nossa afilhada que estava olhando... e foi 

contar pra nós lá em cima 

 

O vizinho que virava 

lobisomem 

 

 

 

 

A comadre bruxa que se 

transformou em peneira 

 

 

 

 

A foto reveladora 

CHOPINZINHO 25-31/ C: daí armei a sombrinha e no que eu 

armei a sombrinha OLHEI em cima... dum lado... 

e vinha assim saindo uma de branco de lá... tudo 

branco né a roupa... daí eu disse pra ele digo... 

Zeca olha ali pra baixo pra tu ver... digo o que 

que é que vem vindo ali?... daí ele olhou e... “I 

não é boa coisa... chega o laço no animal e 

vamos BEM ligeiro”... 

 

60-65/ C: “CREDO NÓS COM MEDO porque 

nós vimos uma cor de cachorro porque é 

A mulher de branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cachorro louco 
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TEMPO DE CACHORRRO LOUCO... NÓS 

ESTAVAMOS COM MEDO DE VOCÊS 

ESTAREM LÁ NAQUELA TAPERA 

ESCONDIDOS do cachorro louco”... 

PATO BRANCO 1-7/ P: Meu pai conta que o dia que a minha mãe 

morreu em Santa Catarina... em:: Abelardo Luz... 

Passo das Antas ali... diz que ela apareceu pra ele 

em São Paulo e:: o pai disse “Aline”... Aline era 

o nome da minha mãe... “QUE VEIO FAZER 

AQUI... DE QUE MODO VOCÊ VEIO?”... “SÓ 

DIZER QUE VOCÊ vá cuidar do filho”... ele 

tinha dois... daí diz que ele olhou assim... o 

quarto tudo fechado de noite... e diz que ele não 

viu mais nada... foi o espírito dela que foi lá... 

O espírito da mãe 

 

SÃO JOÃO 19-25/ S: diz que ele olhou pra traz um cachorro 

branco desse tamanho assim ((gestos com a 

mão)) acompanhando ele atrás... e ele olhava pra 

traz e ia ligeiro... e o cachorro em cima... ele 

puxou o revólver e DECARREGOU o 

revolvinho no no::  

E:No cachorro 

S: No cachorro... e o cachorro acompanhando 

((risos))... jogou o revólver contra o cachorro e o 

cachorro acompanhando ele do lado assim... 

O cachorro branco 

VITORINO 265-273/ V: ... mas como tinha muito ouro por aí 

diz que eles tinham ouro né... e daí diz que eles 

enterraram um barril de ouro ali na beira do rio 

Iguaçu né... e daí era uma caixa tipo um caixote 

de pedra... e lá daí viam visagem... ninguém 

podia chegar lá... e vieram de avião... com 

helicóptero... isso eu já era moça já tinha uns 

dezoito anos acho... então a mais ou menos uns 

cinquenta anos atrás... e daí diz que vinham lá e 

tentavam chegar mas não podiam... não podiam 

desembarcar... AFUNDAVAM... queria CAIR O 

HELICÓPTERO... se iam de barco o BARCO 

AFUNDAVA...[...] 274-278 S: diz que viam 

BOLA DE FOGO... e não sei o que... diz que era 

amarrado com um correntão... correntão de ferro 

desses de aço... pra não tirarem de lá... diz que 

era concretado nas pedras do barranco do rio... 

sei que TEM MUITA HISTÓRIA.. 

 

293-302/ V: deu aquele BARRULHÃO 

BARRULHÃO... PARECIA QUE TAVA 

TERMINANDO O MUNDO... antigamente 

falavam muito em fim do mundo... AQUELE 

BARRULHÃO AQUELE 

BARRULHÃO...SAIU TODO MUNDO PRA 

RUA... pra veirada da casa pra ver o que estava 

acontecendo... as mães pegavam as crianças no 

colo... os mais pequenos que se assustavam né... 

passou tipo uma palmeira... como se fosse uma 

palmeira de uns dez quinze metros... e passou 

aquilo baixo como se fosse O QUE QUE EU 

VOU TE DIZER...como se fosse na altura do 

Veríssimo Rizzi... passou aquele fogo... 

AQUILO ERA UMA LISTRA DE FOGO QUE 

PASSOU...  mas UM BARRULHÃO UM 

A visagem/ bola de fogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A listra de fogo sem 

explicação 
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BARRULHÃO aquilo 

 

 

 Em resumo, assuntos relacionados ao fantástico como assombrações, 

encantamentos, loucura são temas recorrentes nos causos da região sudoestina, pois os 

cinco contadores narraram pelo menos um causo com caráter fantástico. É interessante 

perceber que, em todos os causos, o encontro com o sobrenatural se dá à noite, sendo que 

os ouvintes, nas suas construções e reconstruções de significados, são levados a inferir que 

a escuridão é perigosa, sinônimo de assombração ou mau agouro. 

  Nos causos, há a preocupação em agradar, atendendo ao gosto dos ouvintes numa 

relação interativa, construindo os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 

posicionar e falar (WOODWARD, 2014), possibilitando que contadores e interlocutores 

negociem e (re)construam sentidos aos acontecimentos cotidianos, sejam eles vistos como 

reais ou irreais. Desse modo, não há verdades absolutas, mas a crença, a ponto de eventos 

sobrenaturais terminarem descritos com naturalidade nos causos. 

 

3.2.1.2 Memória coletiva  

  

 Levamos em conta o grande papel social dos causos, pois, assim como as narrativas 

orais, proporcionam a formação de uma identidade coletiva por meio da evocação de suas 

memórias.  O indivíduo que lembra e reconta é sempre um indivíduo inserido em um grupo 

de referência, pois a memória, bem como a sua evocação, é tanto construída em grupo, 

quanto pela subjetividade do sujeito contador, portanto, não há memória sem interação 

(IZQUIERDO, 1988; HALBWACHS, 2006). Desse modo, os causos nos permitem 

conhecer como os contadores recordam e reconstroem suas memórias, bem como tecem 

sua identidade. 

 Além do fantástico, os causos também trazem temáticas de caráter histórico, uma 

vez que relatam costumes, valores, crenças e o modo de vida dos grupos em que essa 

prática discursiva ocorre. O contador de causos também busca relembrar as lutas e 

conquistas vivenciadas por ele, sua família, ou pela sua comunidade, evocando lembranças 

que o faz olhar saudosamente ao passado. Desse modo, o contador tem a possibilidade de 

infundir nos ouvintes a curiosidade e o encantamento. 

 

EXCERTO 21- CAUSO ITAPEJARA D´OESTE (52-61) 

I: Tinha bodega tinha açougue tinha ferraria... era bem de vida meu pai... depois 

que a mãe faleceu olha SÓ ponhou fora... [...] daí lá no Alto Paraíso ele vendeu 
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pro (Zandão)... era outro terreno já... lá tinha vinte e cinco alqueires... MEU 

DEUS... dava batatinha naquele lugar... MEU PAI... ele lavrava daí a 

peonada juntava batatinha... eles passavam a grade... os bois... e::... daí aquelas 

batatinhas ficavam por cima da terra e a peonada juntava... O:: TEMPO 

BOM 

E: Tempo de fartura 

I: De fartura... sem veneno tudo... e hoje TUDO envenenado 

 

EXCERTO 22 – CAUSO CHOPINZINHO (136-145) 

NÓS FAZÍAMOS as nossas casinhas de vassoura... quebrava a copada de 

vassoura e fazia aquelas casinhas pra nós brincar... mas PIÁ NÓS NÃO 

QUERIAMOS JUNTO... era SÓ MENINA... só menina... e nós fazíamos 

sapato de caité de folha de caité né... e daí amarrava com folha de bananeira 

e daí fazia cinta de folha de (banana)... e daí ponhava no cabelo né a:: palha 

de milho... as tirinhas assim ((gestos com a mão))... pra fazer tope pra ponhar no 

cabelo... e uma ia passear na casa da outra... na casa das comadres ((riso))... 

OLHA pra nós não tinha coisa mais linda... hoje as meninas não querem saber 

mais de boneca né... só o celular... aquelas que têm 

 

 A memória coletiva, transmitida por meio dos causos, possibilita que as novas 

gerações tomem conhecimento de aspectos passados como o modo de vida, trabalho, 

costumes, como exposto nos excertos 21 e 22. Notamos que a contadora de Itapejara 

D´Oeste relembra, com saudade, do tempo em que seu pai residia no meio rural e plantava 

batatinha sem a utilização de agrotóxicos, utilizando interjeições e dando mais entonação 

na voz “I: MEU DEUS... dava batatinha naquele lugar... MEU PAI”. Esse fato era 

comum na região sudoestina, pois a grande maioria da população residia nesse ambiente. 

   A contadora de Chopinzinho faz uma comparação entre as brincadeiras da sua 

infância e o modo como as meninas brincam atualmente, dando a entender que ela sim 

soube aproveitar a sua infância: “C: OLHA pra nós não tinha coisa mais linda... hoje as 

meninas não querem saber mais de boneca né... só o celular... aquelas que tem”. A 

contadora relata que as crianças encontravam na natureza modos de construir suas 

brincadeiras, que eram uma representação da vida dos adultos “C: NÓS FAZIAMOS as 

nossas casinhas de vassoura”, “e uma ia passear na casa da outra... na casa das 

comadres”; 

 

EXCERTO23 – CAUSO CHOPINZINHO (91-108) 
C: AHA I:: minha mãe nasceu e se criou ali em Chopinzinho... a minha vó 

teve... quando ela veio para Chopinzinho ela não tinha nenhum filho... eles 

vieram de lá de Rio de Janeiro... moravam do outro lado do Rio de Janeiro né... 

e ela não tinha nenhum filho... e daí vieram pra cá VIERAM DE NAVIO...  

[...] 
C: É... e daí eles vieram acampar em Guarapuava... daí ali que eles ficaram... 

daí o governo mandou eles vim medir Chopinzinho e colônia de terra né... 

era TUDO MATO aquele tempo... eu tinha até o dente do tigre e o casquinho 

da... dessa como é?... o dente do tigre até nem sei se eu tenho aí ainda... e o 

casquinho da anta que o meu avô matou né... TEMPOS ATRÁS não era proibido 

matar né...  
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EXCERTO 24- CAUSO SÃO JOÃO (56-68) 

S: O dia que você for pra São João você dê uma olhada... pro lado de cima assim 

tem um barranco... TUDO FEITO A BOI... arado de boi e enxada 

E: Mas levavam aonde a terra? 

S: Iam espalhando... pois era um barranco... um morro... daí eles cortaram lá e 

fizeram o seminário... daí a outra metade a prefeitura comprou... daí aquela 

época o prefeito comprou um trator de esteira... MEU DIVINO... ERA O 

SENHOR PREFEITO QUANDO COMPROU o trator de esteira... ficou tudo 

bem mais fácil ((riso))... I:: o pai quantas vezes QUANTOS DIAS ia lá com os 

bois... o pai e o irmão mais velho DEUS O LIVRE... era um dia uma turma 

outro dia outra... não era sempre os mesmos 

 

 Ao nos depararmos com os excertos 23 e 24, percebemos que o objetivo dos 

contadores é manter viva a história de seus familiares, os quais vieram morar em cidades 

da região sudoestina tão logo as mesmas foram colonizadas. Por essa razão, eles relatam o 

trabalho exercido, a natureza do lugar, e como seus familiares contribuíram para a 

construção da região “C: a minha vó teve... quando ela veio para Chopinzinho ela não 

tinha nenhum filho... eles vieram de lá de Rio de Janeiro [...] daí o governo mandou eles 

vim medir Chopinzinho e colônia de terra né”; “S: O dia que você for pra São João você 

dê uma olhada... pro lado de cima assim tem um barranco... TUDO FEITO A BOI... 

arado de boi e enxada [...] o pai quantas vezes QUANTOS DIAS ia lá com os bois... o pai 

e o irmão mais velho DEUS O LIVRE”. Em ambas as contações, o que vemos é um 

sentimento de pertença às cidades da região, um desejo de mostrar o quanto os ouvintes 

devem sentir orgulho dos primeiros moradores.  

 
EXCERTO 25 – CAUSO PATO BRANCO (35-41) 

P: comprou daí nós pagávamos os impostos... pro governo... ia trabalhar na 

estrada... fazia estrada... TRÊS DIAS CADA UM... se reunia aquela turma... 

mês de março e abril era tempo de trabalhar pra pagar os impostos... então 

nós íamos pagar... então daí quando pagava os impostos o inspetor:: dava um 

cartãozinho que você tinha pago... aí vinham os fiscais do governo e anotavam 

tudo isso... pagado... está bom...  

 

EXCERTO 26 – CAUSO VITORINO (119-126) 
V: ai eles::...tinham que pagar imposto então eles FAZIAM ESTRADA 

FAZIAM PONTE... cada vez que dava um temporal... um TORÓ DE ÁGUA 

três quatro meses chovendo também... que chovia muito né... LEVAVA A 

PONTE embora... ficava... nem carroça não passava de novo.. 

 

 A lembrança é um processo coletivo e é graças às contações de causos que temos 

acesso a muitos fatos históricos e culturais da região que não estão documentados em 

nenhum local. Por meio dos excertos 25 e 26, temos acesso ao modo como os impostos 

eram pagos antigamente, sendo os mesmos descontados por meio de trabalhos altamente 

necessários para o deslocamento entre as cidades da região: “P: fazia estrada... TRÊS 
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DIAS CADA UM... se reunia aquela turma... mês de março e abril era tempo de 

trabalhar pra pagar os impostos...”; “V: tinham que pagar imposto então eles 

FAZIAM ESTRADA FAZIAM PONTE”. 

Esses causos são passados entre as gerações graças ao sentimento de pertença que 

cada sujeito experimenta em contato com um grupo. Por meio da memória coletiva, o 

passado é permanentemente reconstruído e vivificado, ao mesmo passo que ganha novas 

significações, pois todo indivíduo recebe de seus grupos sociais uma forma de dar 

significado ao mundo, mesmo que, inconscientemente, assume essas identidades, 

estabelecendo relações.  

Uma das temáticas compartilhadas pela memória coletiva dos contadores do 

sudoeste paranaense é a revolta dos posseiros ocorrida em 1957 na região, a qual, de 

acordo com Marini (2017), foi a única revolta no Brasil em que os oprimidos conseguiram 

a vitória sobre os opressores. Conforme Voltolini (2003), a Revolta dos Posseiros (ou 

Revolta dos Colonos) foi um levante organizado por colonos do sudoeste paranaense pela 

posse da terra, estendendo-se pelos atuais municípios de Capanema, Dois Vizinhos, 

Francisco Beltrão, Pato Branco, Pranchita, Santo Antonio do Sudoeste e Verê. 

Em 1951, a companhia colonizadora CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial 

Ltda), com o apoio do governador do estado, se instalou no sudoeste paranaense. No 

intuito de tomar as terras da região, cobrava valores elevados dos colonos pelo direito de 

propriedade das terras que já habitavam. Pouco a pouco, o medo foi tomando conta dos 

colonos, pois, como nos mostra Marini (2017), os posseiros que se negassem a comprar a 

terra que, em tese, já pertencia a eles, eram vítimas de uma violência inimaginável. Tal fato 

podemos perceber nos excertos 27 e 28 retirados dos representantes de Pato Branco e 

Vitorino, sobretudo, pelas frases em negrito: 

 
EXCERTO 27 – CAUSO PATO BRANCO (50-59) 
DE REPENTE SABE COME É QUE O LUPION FEZ?... GOVERNO 

LUPION... era o governador... AGARROU A TERRA VENDEU TUDO 

PRA CITLA... TODAS AS TERRAS... E MANDOU DESPEJAR NÓS... 

chegava um cara aqui... queria comprar a terra... “quanto é que o senhor quer 

pela terra?”... “tantos mil... tantos contos” eram tantos contos de rés... “dez 

contos"... pagava os dez contos e ia embora... de noite eles vinham e 

MATAVAM OS MORADOR... E PONHAVAM FOGO NA CASA... e assim 

foram fazendo... até que um dia... 

 

EXCERTO  28 – CAUSO VITORINO (113-118) 

HA E TAMBÉM esses posseiros era invasão também... eles chegavam e 

invadiam as terras né... nessa época do banditismo eles invadiam as terras... 

TOMAVAM de quem tinha ido lá... e tinha tirado JÁ TAVA MORANDO... já 
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tinha desmatado um pouco né... já TINHA SOFRIDO ali pra desmatar... ELES 

CHEGAVAM E QUERIAM AQUELE PEDAÇO. 

 

Um dos casos que foi estopim da Revolta dos Posseiros foi o assassinato da família 

de João Saldanha na cidade de Ampére. Como ele não queria comprar a terra das 

companhias, os jagunços cercaram sua casa, abusaram e executaram sua mulher e seus 

filhos de 8 e 5 anos, incendiando a casa em seguida. Este fato também aparece nas 

contações dos dois contadores, sendo que o de Pato branco retrata apenas a violência 

ocorrida com o menino menor:”(144-146)P: pegavam crianças e jogavam pra cima... o 

capitão jogava pra cima... dos carrascos... jogavam pra cima e mandavam esperar com 

a espada embaixo... pra criancinha cair em cima pra atorar...” 

Já a contadora de Vitorino que, na época do levante tinha apenas seis anos e morava 

na mesma cidade do ocorrido, conta com detalhes a história da família Saldanha conforme 

os relatos que ouviu: 

 
EXCERTO  29 – CAUSO VITORINO (70-91) 
eu me lembro também que eles contavam que na barra do (Cotegipe) no rio 

Cotegipe com o Iguaçu tinha uma família... O NOME EU NÃO LEMBRO... 

só o sobrenome que era Saldanha... [...]. e daí eles foram também na casa 

desse homem pra querer achar o homem né e o homem se escondeu ele e o 

piá de doze anos [...] eles pegaram a mulher e falaram que era pra ela dizer 

aonde é que ele estava... e ela não falava... eles ATORARAM OS PEITO 

DELA... pra ver se ela falava... e jogaram pros cachorros comer [...] o 

grandinho de seis anos foi acudir a mãe ELES MATARAM... e o 

pequenininho correu pra ir acudir também a mãe né... em prol da mãe... ELES 

PEGARAM e com a adaga um pinchou pro outro e com a adaga ESPETOU 

o nenenzinho. 
 

 Conforme o excerto 29, os jagunços, a mando da CITLA, agiam com extrema 

crueldade, sendo que esse episódio causou tamanha revolta nos habitantes da região, que 

os colonos resolveram se unir e mostrar sua força para assegurar seus direitos às terras em 

que já viviam. Segundo Voltolini (2003), o levante teve seu auge em outubro de 1957, 

quando armados de espingardas, facões, foices e enxadas, os agricultores tomaram as 

cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco. Segundo o causo do contador de Pato Branco, 

os colonos iam conversando com seus conhecidos e se unindo “(64-66) P: e ali foram 

juntando gente... SE REUNIMOS EM QUATROCENTOS HOMENS TODOS 

ARMADOS... eu tenho as fotografias... fotografia não tenho no livro”. 

 Os colonos lutaram bravamente contra a CITLA e seus aliados, tal qual relata o 

contador de Pato Branco, o qual foi um dos colonos que participou da revolta: “(70-73) P: 

primeira coisa que tomamos foi A DELEGACIA... daí ali se armamos... depois tomamos 
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o fórum... QUATROCENTOS HOMENS NÉ...  daí começamos a prender a polícia... 

porque a polícia era do governo do estado”; “(92-94) P:ficamos todos virado a bichos... 

fomos daqui ATÉ CAPANEMA...brigando com o pessoal... com o pessoal da CITLA... 

e:: ponhando fogo nos escritórios”. 

 Desse modo, unidos e organizados, os posseiros conseguiram manter suas terras, 

expulsando a CITLA e contado com o auxílio do exército para acalmar os ânimos 

“QUANDO FOI UM DIA... DUAS HORAS DA TARDE ERA... ESVERDIOU... O 

EXÉRCITO CHEGOU... esverdiou de gente assim”; “o exército falando... tudo de verde 

aquela gente... “ESTAMOS A FAVOR DOS COLONOS”. Conforme Voltolini (2003), 

graças ao movimento de 1957, o sudoeste decretou sua Independência sendo que, no dia 17 

de março de 1962, em Pato Branco, o presidente João Goulart, iniciou o processo de posse 

da terra aos agricultores. 

  Em ambas as contações, o que vemos é um sentimento de pertença às cidades da 

região, um desejo de mostrar o quando os ouvintes devem sentir orgulho dos primeiros 

moradores e suas lutas. E isso só é possível graças à memória coletiva, transmitida por 

meio dos causos; podemos dizer assim que os causos se constituem como um 

enriquecimento de saberes, possibilitando que as novas gerações tomem conhecimento de 

aspectos passados, possibilitam a preservação da memória de seus contadores. 

 

3.2.2 Marcas de emoção  

 

 Nos causos do sudoeste paranaense, observamos a importância de o contador de 

causos estar inteiramente compenetrado na sua história para conseguir criar o efeito de 

discurso verdade. Ao dar vida à palavra em seus causos, o contador dialoga diretamente 

com os valores de sua comunidade, expressando seu ponto de vista. Somente quando o 

sujeito se vê, realmente, como um sujeito contador de causos que ele passa a convencer 

também seus ouvintes de que a impressão de realidade que conta é a verdadeira realidade 

(GOFFMAN, 2002). 

 É importante esclarecer que a finalidade principal do gênero é distrair os ouvintes, 

pois os mesmos vão sendo embalados pelos relatos de tal forma que nem percebem o 

tempo passar. Para atender a esse requisito, o contador de causos faz uso de diversos 

artifícios tais como o uso de entonação, gestos, suspense, efeitos de surpresa, humor, rima, 

entre outros, contribuindo para que seus ouvintes memorizem o que foi contado e passem o 
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causo adiante.  De acordo com Woodward (2014), quaisquer que sejam os conjuntos de 

significado construídos pelo discurso, eles se tornam eficazes quando recrutam os sujeitos 

e passam a ser reproduzidos.   

  Figueiredo (2014) nos mostra que o primeiro passo para a análise dos estados 

emocionais é a definição dos lugares psicológicos do autor de fala, atribuindo aos sujeitos 

as experiências emocionais projetadas, pois a intenção do dizer é projetar efeitos do real. 

Para tanto, precisamos estar atento para as formas de evocar a emoção no discurso: a) 

mostrar-se emocionado; b) mostrar objetos emocionantes; c) descrever coisas 

emocionantes e amplificar os dados. 

 Nos excertos 30 e 31, observamos que, ao relatar episódios violentos, os 

contadores apresentam diversas palavras com carga semântica negativa como: coisas feias; 

matavam; cortavam; negaceavam ver morrer, carrascos; espada embaixo; atorar e 

violência. Ao apresentar tais palavras, o contador tem o intuito de fazer o ouvinte sentir e 

perceber o quanto o causo relatado provocou sofrimento e angústia nas pessoas que o 

vivenciaram. 

 

EXCERTO 30 – CAUSO PATO BRANCO (142-148) 
P: aqui em Pato Branco deu umas coisas feias... antes aqui eles matavam 

gente PRA VER MORRER... pegavam crianças e jogavam pra cima... o capitão 

jogava pra cima... dos carrascos... jogavam pra cima e mandavam esperar com a 

espada embaixo... pra criancinha cair em cima pra atorar... foi lugar de muita... 

OLHA Pato Branco e cidades do Paraná... TEVE VIOLÊNCIA.  

 

EXCERTO 31- CAUSO VITORINO (24-30) 

V: daí sei que o pai teve que sair corrido e ficar TRÊS meses fora de casa... e 

daí eles NEGACEAVAM pra ver se o pai não vinha em casa né... pra pegar 

né... e lá na nossa casa eles fizeram pouca coisa mas na vizinhança tinha outros 

outros:: vizinhos do pai COMPADRES DO PAi... eles MATAVAM AS 

VACAS de lei::te... eles CORTAVAM A UBRE pra ver se as pessoas 

apareciam né... se os donos da casa apareciam 

 

 No causo 32 abaixo, percebemos que, apesar do contador narrar sobre um possível 

encontro de seu amigo com uma assombração, em vez do medo, é a comicidade que está 

presente. Porém, o que nos leva a interpretar este desejo que o contador tem de entreter 

seus ouvintes está no extralinguístico, ou seja, no modo como a história é contada em meio 

a risos e gesticulações. Por essa razão, o interlocutor deve estar atento não só ao relato em 

si, mas aos gestos e expressões que o narrador expõe durante a contação, que contribuem 

para a construção das mais variadas emoções.   

 

EXCERTO 32- CAUSO SÃO JOÃO 

S: Nós tinha... tinha um cara lá embaixo... o nome dele era Delsio... chamavam 

de Delsão porque era entroncadão... um polacão veio que batia a cabeça ali em 
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cima (gestos com a mão)... UM MEDO UM MEDO... o homem mais medroso 

que tinha naquela região era aquele cara... MEU DIVINO... eu:: eu dava 

risada... (riso) [...] diz que entrou com porta e tudo pra dentro ((risos)) ELE 

MESMO CONTAVA... ficou com medo né?... no outro dia no clarear do dia foi 

lá buscar o revólver no meio da estrada... achou a porcariazinha assim lá no 

meio da estrada ((gestos com a mão))... e o cachorro acompanhando ele... ele 

contava e da::va risada... mas era tudo diversão  

  

 Outro elemento verificado nos causos e que nos leva a perceber a emoção dos 

contadores são as interjeições, as quais revelam o subjetivismo do contador e, geralmente, 

são marcadas por uma forte entonação na voz :  

 
EXCERTO 33 – CAUSO 1TAPEJARA D’OESTE (57-60) 

I: MEU DEUS... dava batatinha naquele lugar... MEU PAI... ele lavrava daí a 

peonada juntava batatinha... eles passavam a grade... os bois... e::... daí aquelas 

batatinhas ficavam por cima da terra e a peonada juntava... Ô: TEMPO BOM 

 

EXCERTO 34 – CAUSO VITORINO 239-250 

então são COISAS MUITO BOAS QUE A GENTE TINHA e que a gente... 

HOJE QUE A GENTE SABE QUE ERA BOA né... hoje que a gente sabe 

que era boa... tudo que era vizinho respeitava ... um respeitava o outro... porque 

O RESPEITO HOJE É O QUE TÁ FALTANDO... pai e filho falando hoje em 

dia VOCÊ NÃO SABE QUEM QUE É O PAI QUEM QUE É O FILHO... então 

é bem... BEM CRÍTICO HOJE... e naquele tempo não... era sim  senhor... não 

senhor... sim senhora ... não senhora... hoje a gente fala pra uma pessoa de idade 

SENHOR... ELE AINDA XINGA A GENTE QUE SENHOR TÁ NO CÉU... 

DEUS TÁ NO CÉU.... mas a gente também pode ter educação né... 

ANTIGAMENTE ERA TUDO DIFERENTE. 
 

 Nos excertos 33 e 34, notamos o quanto ambas as contadoras sentem saudade dos 

fatos relatados. A representante de Itapejara D‟Oeste utiliza três diferentes interjeições 

“MEU DEUS”, “MEU PAI”, “Ô TEMPO BOM”, para poder demonstrar aos ouvintes o 

quando essa fase de sua vida foi significante. Já a contadora de Vitorino, logo após findar 

um de seus causos, faz uma reflexão do que acabara de contar, afirmando, com ênfase na 

voz e repedidas vezes, o quando gostava da sua infância, apesar de ter percebido isso 

depois de tanto tempo “V: são COISAS MUITO BOAS QUE A GENTE TINHA e que a 

gente... HOJE QUE A GENTE SABE QUE ERA BOA né... hoje que a gente sabe que 

era boa”.  

 No entanto, nem sempre os relatos envolvendo o contador e sua família são 

regados de boas lembranças e embalados pela saudade. Este fato fica evidente ao nos 

depararmos com o encerramento da contação realizada pela representante de Itapejara 

D‟Oeste. Antes de encerrar, ela havia contado um causo sobre como perdeu seus dois 

irmãos em apenas vinte e um dias de diferença “98-101- I: MEU DEUS... não foi fácil... e 

tinha só aqueles dois irmãos... coitados... é... o sofrimento da gente FOI BASTANTE... 
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MEU DEUS... MEU DEUS.... e é isso aí... eu sofri na vida... MEU DEUS DO CÉU”. 

Diante de toda dor expressada pela contadora de modo enfático, o interlocutor também é 

levado a partilhar da mesma emoção, e refletir sobre a importância de valorizar as pessoas 

que lhe são próximas. 

 Em resumo, percebemos que todos os causos recolhidos trazem alguma marca de 

emoção, podendo um mesmo contador usar os mais variados recursos como interjeição, 

entonação e gestos, a fim de que o causo atinja o efeito esperado. Dessa forma, concluímos 

que realmente os causos têm o poder de cativar, alegrar, causar medo, tristeza ou 

simplesmente encantar quem os ouve. Dificilmente, contadores e interlocutores conseguem 

sair de uma contação da mesma forma que a iniciaram, pois são embalados pelos 

relatosque, embora  possam ser recontados  pelo mesmo contador, sempre revelam algo 

novo e continuam emocionando-os. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos teóricos utilizados e da análise realizada, concluímos que, por meio da 

tradição oral, conseguimos identificar “uma sociedade, um povo, dando-lhe uma 

identidade singular, onde quer que ele esteja” (CARNEIRO JUNIOR, 2005. p. 12). 

Portanto, o fato de se memorizar uma narrativa equivale à ação de preservá-la e passá-la 

adiante. Deste modo, compreendemos que, por meio do gênero causo, os moradores do 

sudoeste paranaense mantém viva a memória linguístico-discursiva dos primeiros 

habitantes da região, relembrando, por meio da contação, como os sujeitos representavam e 

agiam ante as dificuldades e o desconhecido. 

 Por meio do resultado das analíses, observamos o quão rica é a identidade 

linguística e cultural do povo sudoestino, posto que os causos se constituem como um 

enriquecimento de saberes, ao possibilitarem o encontro e o diálogo entre presente e 

passado, revelando questões sociais, históricas e de poder que contribuíram com a 

construção do sudoeste paranaense, possibilitando um novo olhar e refletir sobre a 

realidade. Os causos da região guardam uma riqueza que necessita ser registrada, analisada 

e difundida para que os mais jovens tenham acesso ao gênero, a linguagem da região, as 

crenças disseminadas pelos contadores, e possam manter viva a memória dos primeiros 

habitantes.  

 Além disso, como analisado, os causos por meio da fala simples e envolvente do 

contador, o caráter fantástico de muitos causos nos mostra como os primeiros habitantes 

viam e interpretavam os acontecimentos da região, deixando transparecer seus medos, 

anseios, crenças, modo de vida, emoções compartilhadas.  Esses aspectos são fundamentais 

na construção de identidade do povo sudoestino, que de forma única consegue transmitir, 

convencer, emocionar e ao mesmo tempo reinventar suas lembranças durante a contação 

de seus causos. 

 Esses causos possibilitam a compreensão do universo cultural de seus 

propagadores, o qual, constituído na linguagem, contribui para o fortalecimento da 

identidade linguística do sudoeste paranaense. Sendo assim, este trabalho buscou promover 

a valorização e o fortalecimento do gênero causo, fazendo seu resgate e registrando-o de 

modo formal, no intuito de contribuir com futuros estudos em torno do gênero.  
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 Visto que, nossa preocupação de investigar o gênero se deu na escola, devido aos 

alunos desconhecerem tal prática como característica da região, futuramente, tem-se o 

desejo de levar o ensino dos causos aos alunos da educação básica. Para atingir tal 

objetivo, primeiramente será necessária a coleta e transcrição de novos causos, criando um 

memorial, já que muitos alunos não têm acesso à situação comunicacional no seu 

cotidiano. Posteriormente, serão estudado meios de levar o gênero para o universo escolar, 

a fim de que o mesmo seja conhecido e respeitado como parte significativa da cultura 

sudoestina.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Titulo da pesquisa: Gênero Oral Causos: Constituição da Identidade Cultural do Sudoeste 
Paranaense. 
Pesquisadora: Daniele Aparecida Bueno de Lima de Chaves            Tel: (46) 99942-2094 
Endereço: Rua Angelo Copetti, nº250, bairro Sudoeste. Pato Branco – PR. 
Orientador responsável: Prof. Drª: Márcia Andrea Santos. 
Local de realização da pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
Câmpus Pato Branco.  Endereço: Via do Conhecimento, KM 01, s/n - Fraron, Pato Branco - 
PR, 85503-390           Telefone : (46) 3220-2511 
 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
1. Apresentação da pesquisa. O presente trabalho se insere no campo dos Estudos 
Linguísticos, estando interligado à proposta do Mestrado em Letras de UTFPR- Câmpus 
Pato Branco, o qual tem como linha de pesquisa Linguagem, Educação e Trabalho. O 
desejo de se pesquisar sobre o gênero oral causo, deve-se ao contato com professores de 
língua materna e alunos da rede pública, no projeto PIBID (projeto institucional de bolsas 
de iniciação a docência), no qual se percebeu que a maior parte dos alunos, nunca ouviu 
um causo, tão pouco sabe que o gênero é característico da nossa região. Torna-se assim 
de suma importância fazer este resgate histórico, a fim de manter viva a identidade 
cultural da região sudoestina. 
2. Objetivos da pesquisa. O principal intuito desse projeto é, por meio da gravação de 
alguns causos, contados por pessoas de cidades da região, mostrar como os causos 
contribuem para a constituição da identidade cultural do sudoeste paranaense. 
3. Participação na pesquisa. Ao participar deste estudo você será convidado a contar 
causos do mesmo modo que costuma fazer quando conta para algum conhecido seu. 
Enquanto isso, a contação será gravada para posteriormente ser escrita e analisada. 
4. Confidencialidade. Os causos serão utilizados apenas para geração de dados e análise. 
Em nenhum momento da pesquisa, sua identificação pessoal será exposta. Você tem a 
liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a continuar participando em 
qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
5a)Desconfortos e ou Riscos: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais, 
porém, ressalta-se que toda e qualquer intervenção ao ser humano pode ocorrer o risco 
mínimo do constrangimento . As garantias éticas deste trabalho estão asseguradas, 
mediante cumprimento dos artigos abordados na Resolução 466/2012, bem como a 
Norma Operacional 01/2013, em relação à pesquisa envolvendo seres humanos, e 
também a Resolução 510/2016, sobre as Ciências Humanas e Sociais. Cabe ressaltar que a 
identidade dos envolvidos não será exposta, tampouco revelada.  
5b)Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as questões 
relativas ao tema da pesquisa, ou seja, esclareça a importância do gênero oral causos 
como consolidação da identidade cultural do sudoeste paranaense. 
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6. Critérios de inclusão e exclusão. 
6a) Inclusão: Moradores antigos do sudoeste paranaense que gostem de contar causos. 
6b) Exclusão: Não se aplica critérios de exclusão. 
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. Você tem a 
liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a continuar participando, ou 
pedir esclarecimentos sobre a pesquisa em qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 
No entanto, sua colaboração é indispensável para que a pesquisa tenha resultados 
satisfatórios. 
8. Ressarcimento ou indenização. Conforme a Resolução CNS nº466, de 12 de dezembro 
de 2012, o direito a indenização é obrigatório e haverá indenização sempre que a 
pesquisa ocasionar algum tipo de dano ao participante. Caso o sujeito da pesquisa 
necessite se deslocar para a coleta de causos, haverá ressarcimento das despesas 
provenientes de transporte e alimentação. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 
respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou 
indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, 
os riscos e benefícios deste estudo. 
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 
estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 
prejuízo. 
 
Nome completo:___________________________________________________________ 
RG:__________________ Data de Nascimento:___/___/_____ 
Telefone:__________________ 
Endereço:_________________________________________________________________ 
CEP:_________________  Cidade:_________________  Estado: ______________ 
Assinatura: ________________________________                     Data: ___/___/______ 
 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
Assinatura pesquisador: ________________________  Data: ___/___/______ 
Nome completo:___________________________________________________________ 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 
comunicar com___________________________, via e-mail:__________________ou 
telefone: _______________. 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310- 
4494,e-mail: coep@utfpr.edu.br  
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 
sujeito de pesquisa. 

 

 

 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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ANEXO II – NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS GRAVADAS 

 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 

segmento 
(  ) 

Do níveis de rensa ( ) nível de renda 

nominal 

Hipótese do que se ouviu  (hipótese) 
(estou) meio preocupado (com o 

gravador) 

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou 

timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática  Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s, r ) 
:: podendo aumentar 

para ::::: ou mais 
Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação  - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação  ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... 
São três motivos... ou três razoes ... que 

fazem com que se retenha moeda ... existe 

uma ... retenção 

Comentários descritivos do 

trancritor 
((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 

seqüência temática da 

exposição: desvio temático 
- -   - - 

... a demanda de moeda - - vamos dar 

casa essa notação - - demanda de moeda 

por motivo ... 

Superposição, simultaneidade 

de vozes 
Ligando as linhas   

a. na casa de sua irmã b.      [sexta-feira? 

a. fazem LÁ b.           [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 

início, por exemplo. 

(...) 
 

(...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 

durante a gravação 
“entre aspas” 

“O cinema falado em língua estrangeira 

não precisa de nenhuma baRREIra entre 

nós”... 
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1. Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc)  
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá  
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados.   
4. Números por extenso.  
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 6. Não se anota o cadenciamento da 

frase.  
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa)  
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa.   

Tabela I – Normas para transcrição (PRETI, 1999, p. 19). 
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APÊNDICES  
 

 

APÊNDICE A – CAUSO 1: TRANSCRIÇÃO DA FALA DO REPRESENTANTE DE 

ITAPEJARA D`OESTE 
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E: 

Pode começar 

Do:: mesmo? 

Pode ser...o que a senhora quiser contar 

Há ta... então eu vou contar outra que é a do ROUBO de figo... do 

Rovenil... ele comprou o terreno daí - - é o pai do Dora - - e tinha figo 

que nossa e a turma roubava figo... e o meu pai disse ó compadre eu vou 

ensinar uma que eles param já de roubar os figos... “Al::ma de al::terra... 

al::ma de alterra pegue esses que estão pulando a porteira ((riso)) ... o 

tempo que eu era vivo aqui eu roubava figo e agora que eu sou morto 

aqui anda meu corpo” ((riso)) hahaha ...TÁ LOUCO... mas sabe que o 

seu Rovenil colheu tanto do figo e trazia de baciada pro pai ((risos)) 

Deus o livre... meu Deus... e essa do João Munchensk então ele era um 

rapaz baixinho... entroncado... assim o cotovelo dele era um coro dur::o 

mais dur::o... ele se transformava num cachorr::o e chegava nas casas e 

brigava com os cachorr::os... e daí o pai oferecia sal e a mãe dizia 

“PODE vir João buscar o sal amanhã de manhã que você leva”... ele era 

o primeiro que abria a:: as mãos na porta e pedia sal.. ta louco  

E ele morava ali perto de vocês? 

Pertinho pertinho... nós sabia que era ele mesmo... o calcanhar dele 

MEU DEUS DO CÉU era assim GROSSO ((gesto com as mãos)) sabe o 

que GROSSO e puxado bem pra traz ...aha... os braços peludos e o peito 

então as costas MEU PAI DO CÉU... é dava remorso... eu tinha medo do 

João... tinha medo... as vezes a mãe mandava buscar fruta lá e eu não ia... 

tinha medo... A:: mais não ia mesmo 

Ele tinha mais irmãos ou era só ele? 

Tinha o Valdo Munchensk... tinha só aquele de irmão... e a mulher do 

Valdo era a Mirian daí era a nora da... daquela velha que era bruxa e 

daquele lobisomem... cunhada 

Mas porque será que ele virou lobisomem? 

Mas esse que eu não posso saber por que ele virou em lobisomem...  e 

outra... no meu nono... o meu pai... a mãe contava que o meu nono tinha 

um terr::eir::o muito bem lindo assim... as moças eram caprichosas... as 

filhas... era tudo varridinho e o meu nono lutava com peneir::a... 

quando... DAÍ tinha um (arco) e NO::SSA... e aquele arco rola::ndo no 

terreiro e daí o meu nono disse pra...pras meninas... “deixaram os arco de 

peneira pra fora? Olhe lá... estão pinchando lá de cima”... daí o meu 

nono falecido saiu pra fora e pendurou... era a comadre dele ((riso)) pelo 

lábio pindurada ((rissos)) uhum::... era a comadre... mas ta louco... MEU 

DEUS... antes tempo Deus o livre do céu 

Hoje em dia não se falam mais essas coisas 
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Não não... acabou... acabou... não falam... e tempo antigo existiam as 

coisas... MEU DEUS... é o que eu lembro de... 

Desde quando a senhora mora aqui? Já nasceu aqui? 

Nós viemos embora de Paulo Frontin eu tinha dois anos 

Dois? 

Dois anos... daí compramos... o pai comprou em Vila Bonita... ficamos 

um::itos anos lá... ai comprou um terreno em vila bonita comprou no 

Alto Paraíso... daí foi vendido... depois nós fomos morar no Gavião do 

Gavião Barra do Marrecas... depois na chácara... agora aqui... só em Vila 

Bonita ele tinha cinqüenta e cinco alqueires de terra 

NOSSA 

Tinha bodega tinha açougue tinha ferraria... era bem de vida meu pai... 

depois que a mãe faleceu olha SÓ ponhou fora... pegou uma mulher 

doente e::... Deus o livre... se terminou... daí lá no Alto Paraíso ele 

vendeu pro (Zandão)... era outro terreno já... lá tinha vinte e cinco 

alqueires... MEU DEUS... dava batatinha naquele lugar... MEU PAI... 

ele lavrava daí a peonada juntava batatinha... eles passavam a grade... os 

bois... e::... daí aquelas batatinhas ficavam por cima da terra e a peonada 

juntava... O:: TEMPO BOM 

Tempo de fartura 

De fartura... sem veneno tudo... e hoje TUDO envenenado... olha o pão... 

o pão nós comemos envenenado também... o trigo eles passam veneno... 

tomate... MAS É TU::DO 

Até a água  

A água... tudo... tudo envenenado... meu Deus 

Pensar que tinha tudo e acabou se perdendo... acabou sem nada 

É... daí depois COITADINHO... ali aonde esse Arna::ldo mora... ali na 

veira da estrada... ali foi com o dinheiro do meu pai que compraram pra 

ele a casa e o lote ali... a chacarazinha... fo::i... dinheiro do meu pai... ta 

louco. 

Vocês eram em quantos irmãos? 

Nós éramos em cinco... dois irmãos e três irmãs... a Alba a Helen e eu... 

e o Osias e o Paulo... DENTRO de  vinte e um dia foi os dois 

Nossa 

Tá louco... o falecido Osias acharam pendur::ado... mais foi a sem 

vergonha que tinha amante né... e daí o que aconteceu... a própria filha 

dela nossa afilhada... a mãe dela brigou com ela e ela foi lá na chácara e 

contou pra nos... “Ó padrinho e madrinha... eu vim contar pra vocês... 

Foi a mãe que ponhou veneno no café... pro pai i::... daí quando o pai 

não tava bem ela pegou por um braço e  o Bepão por outro... foram e 

penduraram o pai... na soga”... uhum... o Dora conta como é que foi... 

bem baixinho num (urupiazeiro)... COITADO... aquele lá olha MEU 

Deus do céu... trabalhador... não bebia... não fumava... os dois o Paulo e 

o... O DIA do velório do falecido Osias o falecido Paulo chegou e se 

debruçou em cima do caixão e disse...”Ó meu irmão... você ta indo mais 

dentro de vinte e um dias eu to com você”... VINTE E UM DIA foi o 
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E: 

I: 

Paulo... BE::M certinho... vinte e um dias 

Mas ele morreu do que? 

O Paulo? Um cortezinho assim (gestos com a mão) na cabeça e daí o... o 

Oscar falou pra ele que não tomasse bebida de al::cóol né... e ele saiu lá 

do hospital... foi tomou um traguinho... daí o pai foi e levou de volta no 

hospital do Oscar... ele encaminhou pré Beltrão... ele faleceu na Barra 

Grande... não deu tempo de chegar em Beltrão... e na foto que nós 

tiramos do falecido Paulo... nos saímos toda a família e a foto do 

falecido Osias ele saiu com quatro pernas... uma mulher de cabelo 

comprido preto... e a criança assim ((gesto com a mão))... era a nossa 

afilhada que estava olhando... e foi contar pra nos lá em cima... 

COITADO... MEU DEUS... não foi fácil... e tinha só aqueles dois 

irmãos... coitados... é... o sofrimento da gente FOI BASTANTE... MEU 

DEUS... MEU DEUS.... e é isso ai... eu sofri na vida... MEU DEUS DO 

CÉU.  

 

 

 

APÊNDICE B - CAUSO 2:  TRANSCRIÇÃO DA FALA DO REPRESENTANTE 

DE CHOPINZINHO 
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Pois é...vou começar do... não tudo né... porque né é MUITO cumpri::do 

né 

Não... pode contar tudo ((risos)) 

Uma vez eu vendi uma potranca minha pro meu cunhado né... Serafim... 

e daí ele foi embora e ficou me devendo... daí eu digo chegou o prazo 

dele me pagar e ELE NÃO VEIO ME PAGAR... e eu precisava daquele 

dinheiro... daí pedi pra minha mãe pra nós ir lá cobrar... ele morava em 

Santa Cruz... daí eu::... convidei... pedi para o Zeca se ele ia junto... o Zé 

esse que mora em Chopim... se ele ia junto comigo... disse “EU VOU... 

eu sei lá aonde que ele esta morando”... daí pegamos daí e fomos... e 

chegamos lá já tarde... daí ele estava na roça... daí eu mandei dizer pra 

ele vir que eu tinha vindo pra mode ele me pagar... daí ele veio... daí ele 

me pagou me deu o dinheiro que ele me devia e daí nós VIEMOS pra 

casa... e era já BEM DE TARDEZI::NHA saímos de lá... chegamos ali 

em Chopinzinho na cidade e estava tudo iluminado né... as luzes tudo 

acessas... daí ele chegou lá na bodeguinha que tinha na vera da estrada 

comprar nem que fosse um pedaço de pão pra nós comermos... que nós 

estávamos sem janta né... e daí ele chegou ali e comprou... eu NEM comi 

pão nada... nós a cavalo... eu queria chegar o quanto mais antes em 

CASA né... anoitecemos daí... viemos... quando chegamos aqui em São 

Francisco... pra cá da guarita um pouquinho... numa baixadinha que tem 

ali... eu disse pra ele... mas digo ta o sereno estou com medo de me fazer 

mal me dar uma dor de cabeça... digo ta parece uma garoi::nha... digo 

vou armar a sombrinha... digo pare um pouco ai pra mim armar a 

sombrinha... daí armei a sombrinha e no que eu armei a sombrinha 

OLHEI em cima... dum lado... e vinha assim saindo uma de branco de 

lá... tudo branco né a roupa... daí eu disse pra ele digo... Zeca olha ali pra 
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baixo pra tu ver... digo o que que é que vem vindo ali?... daí ele olhou 

e... “I não é boa coisa... chega o laço no animal e vamos BEM ligeiro”... 

daí cruzamos ali na Vila de São Francisco mais o que dava né o animal... 

correndo... daí chegamos... paramos ali onde... perto que mora a Dona 

Ana do Falecido Barão... e::... paramos ali um pouco... olhei pra traz 

digo... “OLHA ALI TA CHEGANDO BEM PERTINHO JÁ”... daí ele 

olhou assim... “MINHA NO::SSA MAS JÁ VIU ACOMPANHAR A 

CORRIDA DO ANIMAL?”... se mandamos... subimos um top onde que 

morava a Dona Betina de primeiro e se fomos... daí quando chegamos lá 

numa altura... olhamos pra traz e não vimos nada mais daí... ficou por ali 

né... não enxergamos  nada mais... daí fomos e:: chegamos em casa... 

noite velha né que... daí chegamos em casa o galo estava canta::ndo... a 

minha mãe chorou até de nervosa de nós IR AQUELE DIA e voltar no 

mesmo dia né pra casa... ela disse “QUE PERIGO minha filha tu...VIM 

DE NOITE... QUE COISA MAIS RUIM... AONDE QUE SE 

VIU::...porque que não posaram”... daí o meu irmão falou... o Zé disse... 

“ NÃO ADIANTAVA MÃE não tinha tipo de nós posar... NÃO TINHA 

lugar pra nós dormir”... eles moravam num ranchinho assim de chão... o 

fogo no chão... e tinha só o lugar pra eles dormir né... e pra nós não tinha 

lugar pra dormir... daí voltamos... digo mais MINHA NOSSA... que eu 

passei um medo um medo... gente... não gosto nem de me lembrar 

menina... e daí... eu não quis mais sair de noite porque a gente... tem 

medo... um dia nos fomos na casa de um vizinho nosso... o seu Samuel 

Ramos... e ele era muito tocador de gaita... daí era mês de agosto e a 

minha mãe não queria que nós fossemos... daí eu digo MAIS NÓS 

vamos mãe prosear com as meninas lá... faz dias que nós não se 

enxergamos... fomos daí... ficamos dançando... ele tocando gaita lá e nós 

dançando... daí ele tinha os rapazes dele também... tinha quatro... e 

ficamos dançando... quando nos vimos... meu pai com... no tempo que 

usavam facho né não tinha nada assim de luz nem uma lanterna pra i::r... 

buscar nós ELE FEZ um facho de tabua lascada e ascendeu aquele 

fachão... quando nós vimos meu pai chegando ali busca nós menina um 

medo ((riso)) Deus o livre... “CREDO NÓS COM MEDO porque nós 

vimos uma cor de cachorro porque é TEMPO DE CACHORRRO 

LOUCO... NÓS ESTAVAMOS COM MEDO DE VOCÊS ESTAREM 

LÁ NAQUELA TAPERA ESCONDIDOS do cachorro louco”... daí eu 

digo...pois NÃO É NADA PAI nós estávamos da::nçando ((risos)) seu 

Samuel começou tocar e nós dançan::do... nós estávamos lá bem 

contentes... “É e a tua mãe ta lá na casa choran::do com medo... 

representando até grito de vocês... ((rissos)) JUDIARIA ela se 

preocupava né porque aquele tempo né... o povo esperava que aquele 

mês era só de cachorro lo::uco... JÁ VIU NÉ?... um mês consagrado... 

não presta andar falando bobeira assim de cachorro louco... ÁS VEZES 

acontece né... quantas vezes de acontecer mesmo de enloucar cachorro.... 

minha nossa... mais não que AQUELE DIA fosse acontecer ((riso))... 

ESSA É BEM ANTIGA do tempo que a minha vó veio embora pro 

Brasil... que a minha vó morava lá do lado do Rio de Janeiro... que ela 

morava... meu avô era soldado do exercito... daí tinha que medir a 

colônia de terra dali Chopinzinho... daí eles vem... do tempo que eles 
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andavam a cavalo... não tinha carro... eles vieram e ficaram em 

Guarapuava e:::: daí vinham em Chopinzinho medir as colônias de 

terra... aonde que morreu um dos agrimensor que ajudava a medir... com 

uma ferida na perna né... decerto pegou infecção né... antes tempo o 

povo não falava né. 

Não tinha conhecimento. 

E daí morreu... eles pegaram pra não enterrar o homem sem nada assim... 

enrolaram na coberta... num cobertor e daí enterraram o homem... 

COISA MAIS TRISTE NÉ... daí eles ficaram em Guarapuava... a minha 

vó... daí o governo deu uma colônia de terra pro meu avô... daí eles 

vieram morar ali em Chopinzinho aonde que a minha mãe se criou ali 

né... ela teve todos os filhos dela... a minha avó ali... se criaram tudo e 

daí ela casou ali e eu também nasci e:: ... me criei em Chopinzinho... no 

município de Chopinzinho... hoje já estou com setenta anos. 

O pai da senhora então foi um dos primeiros a morar aqui? 

AHA I:: minha mãe nasceu e se criou ali em Chopinzinho... a minha vó 

teve... quando ela veio para Chopinzinho ela não tinha nenhum filho... 

eles vieram de lá de Rio de Janeiro... moravam do outro lado do Rio de 

Janeiro né... e ela não tinha nenhum filho... e daí vieram pra cá VIERAM 

DE NAVIO... ELA CONTAVA QUE GASTARAM TRÊS MESES 

PRA SAIR AQUI NO BRASIL... pra desembarcar do navio pro Brasil... 

e ela não podia nem caminhar quando chegou em terra né... ela não 

podia caminhar porque o balanço do navio:: ... pois três meses não é três 

dias né? 

Pois é... imagine de ônibus você viaja três dias e quase não aquenta a 

canseira  

É... e daí eles vieram acampar em Guarapuava... daí ali que eles 

ficaram... daí o governo mandou eles vim medir Chopinzinho e colônia 

de terra né... era TUDO MATO aquele tempo... eu tinha até o dente do 

tigre e o casquinho da... dessa como é?... o dente do tigre até nem sei se 

eu tenho ai ainda... e o casquinho da anta que o meu avô matou né... 

TEMPOS ATRÁZ não era proibido matar né... e daí ele matou a onça e 

essa anta e tirou o casquinho dela... minha mãe tinha... minha avó tinha 

guardado né... e daí quando minha vó morreu minha mãe ficou também... 

e daí eu tinha... não sei se foi o Augusto que levou pra Pato Bra::nco... e 

daí eu não achei mais... e daí a Bela falou que não sei se ele não levou 

pro museu de PATO BRANCO... mais AQUI TAMBÉM EM 

CHOPINZINHO TINHA QUE TER... acho que tem né... porque foi aqui 

O certo era aqui 

Era tempo de sertania né... sertania i:: ... eu sei que daí o dente de tigre 

diz que era mu::Ito bom remédio pra recaída pra mulher:: ... quando ta de 

dieta né... e daí a... MINHA NOSSA que a minha avó arrumava pra um e 

arrumava pra outra... pras filhas dela nora dela... tudo tomar... e daí 

quando uma vez ela emprestou pra uma italiana... ela mandou só o miolo 

do dente... e a casca decerto FICOU LÁ:: mandou só o miolo do dente 

((risos)) e daí a minha mãe ficava renegada... e era um remédio 

abençoado meni::na pra:: recaída 

Mas como eles faziam o remédio? 

Raspava né o dente... e daí fazia o chá para a mulher tomar... é:: era 
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muito bom... e EU GUARDEI... a minha mãe tinha guardado que a 

minha avó guardou... e agora eu:: não achei mais... eu acho que 

Acabou se perdendo 

E estava guardadinho... eu sempre guardava bem... e daí tem o dente do 

leão... do leão parece que tem ali guardado ainda 

QUE LEGAL 

AHAM:: ... mas a do tigre as mulheres consumiram contudo tomando 

chá ((risos)) MINHA NOSSA... fazia pra tomar assim com arruda né... 

pra recaída era muito bom... MINHA NOSSA... a gente se lembrar do 

tempo de criança... fico olhando as meninas fazendo barraquinha... 

estendendo lençou... NÓS FAZIAMOS as nossas casinhas de vassoura... 

quebrava a copada de vassoura e fazia aquelas casinhas pra nós brincar... 

mas PIÁ NÓS NÃO QUERIAMOS JUNTO... era SÓ MENINA... só 

menina... e nós fazíamos sapato de caite de folha de caite né... e daí 

amarrava com folha de bananeira e daí fazia cinta de folha de (banana)... 

e daí ponhava no cabelo né a:: palha de milho... as tirinhas assim ((gestos 

com a mão))... pra fazer tope pra ponhar no cabelo... e uma ia passear na 

casa da outra... na casa das comadres ((riso))... OLHA pra nós não tinha 

coisa mais linda... hoje as meninas não querem saber mais de boneca 

né... só o celular... aquelas que tem 

E esquecem do mundo 

Eu sei pela Maria... MINHA NOSSA... com três aninhos já não quer 

mais brincar com boneca e:: se tiver um celular na mão... é aquilo 

brinquedo... e sabe mexer na televisão... sabe mexer no celular... que a 

gente... eu ... DESSA IDADE NÃO SEI mexer no celular... não é fácil. 

 

 

 

APÊNDICE C - CAUSO 3: TRANSCRIÇÃO DA FALA DO REPRESENTANTE 

DE PATO BRANCO 
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Meu pai conta que o dia que a minha mãe morreu em Santa Catarina... 

em:: Abelardo Luz... Passo das Antas ali... diz que ela apareceu pra ele 

em São Paulo e:: o pai disse “Aline”... Aline era o nome da minha mãe... 

“QUE VEIO FAZER AQUI... DE QUE MODO VOCÊ VEIO?”... “SÓ 

DIZER QUE VOCÊ vá cuidar do filho”... ele tinha dois... daí diz que ele 

olhou assim... o quarto tudo fechado de noite... e diz que ele não viu 

mais nada... foi o espírito dela que foi lá...  

Foi buscar ele pra cuidar 

mas ele levou QUATRO ANOS PRA VIM::  ((riso)) eu conheci meu pai 

quando TINHA QUATRO ANOS... meu irmão mais velho tinha sete... 

era mais velho dois anos... três anos... e daí vim pra cá...Eu se morre 

amanhã MORRO SATISFEITO... porque eu vivi a minha vida e conheci 

o que que prestava... HOJE NADA PRESTA... sabe o que é que eu 

penso?... essas crianças que estão vindo O QUE É QUE VÃO 

PASSAR... hoje o que nos comemos é veneno... antigamente o cara que 

nem meu... meu... meu avô morreu com cento e dezesseis anos...ele foi 

pai de vinte  e dois filhos... ta bom... meu pai já foi pai de dezoito... mas 

pela segunda vez ele casou... ficou viúvo né... a mãe morreu eu tinha 

treze dias... EU NÃO MAMEI NO PEITO DA MÃE E NÃO CAI DO 
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BERÇO QUANDO PEQUENO POR ISSO QUE EU SOU DE 

CORAGEM E NÃO ME ENTREGO... tinha treze dias... minha mãe 

morreu de recaída... VOCÊ QUER QUE EU CONTE A MINHA 

HISTÓRIA QUANDO EU CHEGUEI NO PARANA? 

Claro... o senhor participou da revolta dos posseiros né?  

ENTÃO EU VOU TE CONTAR... porque a pedra que rola não cria 

vínculo... Eu fui baloarte da da revolta... A REVOLTA COMEÇOU 

ASSIM... quando nós chegamos aqui:: meu sogro comprou essa chácara 

aqui... daí ele comprou essa chácara MAS AQUELE TEMPO se 

comprava direitos né... chegava numa numa... “QUER ME VENDER 

TUA TERRA?”... “eu vendo”...”QUANTOS ALQUEIRES?” ... “MAIS 

OU MENOS TANTOS ALQUEIRES”... nem sabia... “MAS AONDE É 

QUE É?”... “CRUZA POR AQUELE PINHEIRO POR AQUELA 

ÁRVORE POR AQUELE LADO... CRUZA LÁ LÁ” ... só o outro ia 

olhando e comprava... então meu:: sogro agarrou e comprou... tinha um 

pouquinho de trigo plantado aqui... ESTA BOM... comprou daí nós 

pagávamos os impostos... pro governo... ia trabalhar na estrada... fazia 

estrada... TRÊS DIAS CADA UM... se reunia aquela turma... mês de 

março e abriu era tempo de trabalhar pra pagar os impostos... então nós 

íamos pagar... então daí quando pagava os impostos o inspetor:: dava um 

cartãozinho que você tinha pago... dai vinham os fiscais do governo e 

anotavam tudo isso... pagado... esta bom... daí:: ... o governo mandou 

medir um terreno pra nós... o governo... o governo que mandava... 

chegou o governo que mandava... daí mandou medir TANTOS 

ALQUEIRES pra cada um... OITO alqueires pra cada um... nossa 

chácara pegava daqui pelo econômico tudo... era vinte e poucos 

alqueires... FICAMOS SÓ COM OITO... daí minha sogra renunciou... 

“É MAIS A LEI É pra cada colono oito alqueires o máximo... mediu os 

oito alqueires... ENTÃO PEGAVA lá pelo Novo Horizonte Veneza tudo 

o que tinha pra nós... aqui onde esta as casinhas ali... tudo pra nós... até 

aquele salão onde os evangélicos fazem ali... fazem festa ali... DAÍ 

ficamos com aquilo ali... DERREPENTE SABE COME É QUE O 

LUPION FEZ?... GOVERNO LUPION... era o governador... 

AGARROU A TERRA VENDEU TUDO PRA CITLA... TODAS AS 

TERRAS... E MANDOU DESPEJAR NÓS... chegava um cara aqui... 

queria comprar a terra... “quanto é que o senhor quer pela terra?”... 

“tantos mil... tantos contos” eram tantos contos de rés... “dez contos"... 

pagava os dez contos e ia embora... de noite eles vinham e MATAVAM 

OS MORADOR... E PONHAVAM FOGO NA CASA... e assim foram 

fazendo... até que um dia... eu morava lá embaixo... daí lá embaixo eu 

morava lá... chegou três homens... finado Artur Birg o Pacheco e um 

outro... “ESCUTE Emílio você quer acompanhar nós ou quer ficar 

aqui?... esta acontecendo assim assim assim assim... estão matando 

gente... mataram a família do Saldanha mataram a família de ciclano e 

beltrano... e ali foram juntando gente... SE REUNIMOS EM 

QUATROCENTOS HOMENS TODOS ARMADOS... eu tenho as 

fotografias... fotografia não tenho no livro... DAÍ:: AGARREI... e disse 

pra mulher... “SEJA O QUE DEUS QUISER MINHA VELHA... fique 

ai”... passei o facão na cinta... “EU NÃO TENHO ARMA”... “NÓS 
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DAMOS UM JEITO EM ARMAS”... SE LARGAMOS COM 

AQUELES HOMENS... primeira coisa que tomamos foi A 

DELEGACIA... daí ali se armamos... depois tomamos o fórum... 

QUATROCENTOS HOMENS NÉ...  daí começamos a prender a 

policia... porque a policia era do governo do estado... do Moysés 

Lupion... que mandava... começaram a soltar bandido das penitenciarias 

pra vir tomar a terra de nós... ali nós fomos brigando... chegamos na 

encruzilhada ali acampados esperando a gente que vinha de Beltrão pra 

atacar... ONIBÚS CAMINHÃO nós atacávamos tudo... daí quando foi 

um::... um certo dia – matavam gente que... chegavam esses caminhão 

com um pano coberto... com uma lona amarela... os companheiros 

nossos paravam o caminhão... diziam... “LEVANTA A LONA LÁ PRA 

EU OLHAR”... a gente levantava a  lona  lá do caminhão tava aquele 

(estila) lá de nego morto um por cima do outro que eles iam matando... 

“ONDE É QUE VOCÊS VÃO LEVAR?”... “vamos levar pra tal lugar... 

jogar no rio” – daí o prefeito doutor Waldir Graeff era:: era prefeito... é... 

daí de repente... fomos falar com o doutor  Graeff... “TÃO TUDO 

LOUCO... DEIXE O PESSOAL... PORQUE FAZER UM LEVANTE 

DESSE?”... chegamos no Bolelal Fidask uma Renner grande que tinha 

na cidade ali...falamos pra eles fecharem a bodega e diz... “NÓS NÃO 

FECHAMOS... QUEM MANDA NA NOSSA LOJA SOMOS NÓS”... 

eles eram todos companheiros dos ladrão... e nós ENTRAMOS 

DENTRO DA LOJA E JOGAMOS TUDO ( ) pela rua... as janelas 

tudo... jogamos tudo... tomamos conta... ficamos todos virado a bichos... 

fomos daqui ATÉ CAPANEMA...brigando com o pessoal... com o 

pessoal da CITLA... e:: ponhando fogo nos escritórios... MAIS FOI 

UMA COISA QUE DEUS O LIVRE... ISSO FOI EM:: ali marca... foi 

em cinqüenta e sete... foi em cinqüenta e sete... pra você ver quantos 

anos fazem né... daí UM DIA NÓS TODOS... prendendo ônibus ali na 

encruzilhada... e:: e tirava a polícia ali... de dentro dos ônibus... tirava as 

armas da polícia e ficava com as armas... QUANDO FOI UM DIA... 

DUAS HORAS DA TARDE ERA... ESVERDIOU... O EXÉRCITO 

CHEGOU... esverdiou de gente assim (  )... todos cheios de medalha... 

todos cheios de estrelas... pela testa naquele boné... tudo atipado... e a 

polícia toda lá... e um jipe... aquele jipe tinha um negócio assim em cima 

do jipe... daí chegou... “QUERO FALAR COM VOCÊS”... daí todos 

com as armas... “NÃO CALMA... EU SOU CAPITÃO DO 

EXÉRCITO... ESTAMOS COM DUAS COMPANIAS... o exército de 

União da Vitória e o exército de Palmas... QUEREMOS FALAR COM 

VOCÊS... VOCÊS NÃO SABEM O QUE ESTÃO FAZENDO... NÓS 

ESTAMOS... ESTAMOS COM... COM... ATENDENDO VOCÊS... 

SOMOS A FAVOR DOS COLONOS”... o exército falando... tudo de 

verde aquela gente... “ESTAMOS A FAVOR DOS COLONOS 

PORQUE TEM LUGAR AI QUE TA O SANGUE DANDO PELO 

MEIO DA CANELA DA TURMA... tem lugar que vocês não sabem o 

que está acontecendo”... diz... “tem lugar que esses coturnos meus aqui 

COBREM DE SANGUE tudo pra caminhar”... se vê que mortandade 

que estava ai... era a coisa mais triste do mundo... daí o Arthur Birg 

disse... “OLHA CAPITÃO NÓS ESTAMOS PARA MATAR OU 
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MORRER”... diz “não CAL::MA EU JÁ PEDI CALMA”... pegou um 

tambor que tinha assim ali do Lourenço Sola... rolou aquele tambor e 

ponhou de pé... aquele tambor e trepou em cima daquele tambor e 

falou... “VOCÊS VÃO CUIDAR DA VIDA DE VOCÊS... DA 

FAMÍLIA DE VOCÊS... QUE O EXÉRCITO TOMA CONTA... o 

exército está a favor dos colonos... nós vamos ACABAR com essa 

mortandade... com tudo aqui... AGORA SE VOCÊS NÃO QUISEREM 

IR... LÁ NAQUELE JIPE OLHE LÁ AQUELA COISA LÁ... aquilo é 

um canhão... eu mando virar o canhão para cá e deito no chão e ATORO 

TODOS VOCÊS”... (riso)... FOI SÓ NEGO PEGANDO A 

ESPINGARDINHA E COLOCANDO NAS COSTAS E Ó:: (riso) 

QUEM É QUE VAI FICAR ALI?... O HOMEM FALANDO... daí ele 

falou... daí fomos entregar aquelas armas e tudo e:: acalmou... mais Deus 

o livre... aquele campo de aviação... aonde tem o campo de aviação ali... 

ali o que enterraram gente... de gente... agora ESSES TEMPO... aqui em 

certos lugar aqui... as vezes acham um relógio de ouro... as vezes acham 

objeto de valor ali... corrente de ouro... medalhas... ali é GENTE QUE 

ELES ENTERRARAM E DERRETEU TUDO NÉ... PORQUE NÓS 

SOMOS PÓ DE TERRA... nós se ... ficar enterrado ali... que nem agora 

fala a verdade... nós fomos até enterrar uma irmã dela ai... a Antonia... 

quando tiramos o cachão da dona Tere que faz dois três anos que 

morreu... só a roupinha dela estava lá... NÓS DERRETEMOS 

DERRETEMOS... NOSSO CORPO DEPOIS DE DERRETER É UM 

PUNHADINHO DE OSSO ASSIM (GESTO COM A MÃO)... a terra 

come... então aqui deu coisas feias... aqui uma vez... aqui em Pato 

Branco deu umas coisas feias... antes aqui eles matavam gente PRA 

VER MORRER... pegavam crianças e jogavam pra cima... o capitão 

jogava pra cima... dos carrascos... jogavam pra cima e mandavam 

esperar com a espada embaixo... pra criancinha cair em cima pra atorar... 

foi lugar de muita... OLHA Pato Branco e cidades do Paraná... AINDA 

TEM tudo que é coisa... TEVE VIOLÊNCIA. 

 

 

 
APÊNDICE D – CAUSO 4: TRANSCRIÇÃO DA FALA DO REPRESENTANTE 

DE SÃO JOÃO 
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Nós tinha... tinha um cara lá embaixo... o nome dele era Delsio... 

chamavam de Delsão porque era entroncadão... um polacão veio que 

batia a cabeça ali em cima (gestos com a mão)... UM MEDO UM 

MEDO... o homem mais medroso que tinha naquela região era aquele 

cara...  

Era só tamanho 

MEU DIVINO... eu:: eu dava risada... (riso) ele vinha na missa sábado 

de noite e passava lá em casa... a estrada era encostada na casa... uns dez 

metros longe da casa ( )... e as vezes esperava nós irmos na missa... 

quando via que eles estavam vindo lá de baixo esperava eles... e eles lá 

de baixo em três quatro... daí esperava assim e:: ia junto... daí eles 

diziam... “MAS VOCÊ NÃO TEM MEDO DE SAIR SOZINHO?”... 

“MAS MEDO DO QUE?... NÃO TEM NADA”... “Deus o livre eu não 
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saio”... daí ele ia:: as vezes na sexta... lá na comunidade no Cristo Rei... 

mas tinha que subir uns dois quilômetros de morro acima... daí ele ia 

jogar:: bola bocha... jogar baralho com a turmada... ele tinha um vinte e 

doizinho uma porcariazinha assim ((gestos com a mão))... diz que desceu 

toda aquela serra... lá embaixo perto do... dum morador que tinha ali pra 

baixo... diz que ele olhou pra traz um cachorro branco desse tamanho 

assim ((gestos com a mão)) acompanhando ele atráz... e ele olhava pra 

traz e ia ligeiro... e o cachorro em cima... ele puxou o revolver e 

DECARREGOU o revolvinho no no::  

No cachorro 

No cachorro... e o cachorro acompanhando ((risos))... jogou o revolver 

contra o cachorro e o cachorro acompanhando ele do lado assim... mais 

diz que ele chegou em casa... dai a casa... casa de madeira... tinha dois 

degraus... três degraus pra subir... pra entrar dentro... e na casa ele veio 

ligeiro... e os cachorro da casa mesmo... se assustaram... tinha um 

deitado em baixo da casa... embaixo da escada assim... quase que pega 

no pé dele... diz que entrou com porta e tudo pra dentro ((risos)) ELE 

MESMO CONTAVA... FICOU COM MEDO NÉ?... no outro dia no 

clarear do dia foi lá buscar o revolver no meio da estrada... achou a 

porcariazinha assim lá no meio da estrada ((gestos com a mão))... e o 

cachorro acompanhando ele ((risos))... ele contava e da::va risada...  

A mãe conta essa histórias assim também  

Daí até aquele tal de Delsão ( )... nós fomos lá naquele morro lá em cima 

com os boi... daí o Delsão pediu ... VOCÊS VÃO SUBIR LÁ EM CIMA 

DO MORRO?.. mas até que horas vocês vão?... digo até terminar... mas 

daí o pai foi e subiu sozinho lá... daí eu... não vinha não vinha... daí a 

mãe disse... VAI LÁ pega os cavalos e vai lá encontrar o pai pelo menos 

pra ajudar a descer aquela serra lá ( )... daí eu peguei o cavalo e fui lá... e 

bem quando eu cheguei na saída pra subir a serra... o Delcio veio e disse 

“MAIS VAI AONDE?”... digo “LÁ ENCONTRAR O PAI LÁ” acho 

que ta La em cima carregando o milho... “MAS TU É LOCO E LÁ PRA 

CIMA... E A VISAGEM?”... digo “MAS QUE VISAGEM HOMEM... 

VOCÊ NÃO MATOU ESSE DIAS COM AQUELE REVOLVER?”... 

“mas ERREI TUDO OS TIROS” ((RISOS)) .... E EU NÃO VI NADA... 

cheguei lá em cima... o pai já tava descendo... daí apeei do cavalo e fui 

ajudando a descer com os boi e descemos a descida... ERA UM decidão 

assim a pique... a sorte que os boi eram manso... passamos alguma pra 

descer ali... MAS ERA TUDO DIVERSÃO... nos subiamos lá em cima 

do morro pra levar quinze vinte sacos de milho numa carroça só... 

sabíamos onde que era o perigo...  

Faz tempo que vocês morram em Sâo João? 

Vixi ... naquele tempo meu pai ajudou aconstruir ali onde que agora é o 

seminário... e era tudo... tinha um barranco...O dia que você for pra São 

João você de uma olhada... praquele colégio do lado de cima assim tem 

um barranco... duas vezes mais alto que essa casa aqui ( ) TUDO FEITO 

A BOI... arado de boi e enxada 

Mas levavam aonde a terra? 

Iam espalhando... pois era um barranco... um moro... daí eles cortaram lá 

e fizeram o seminário... daí a outra metade a prefeitura comprou... daí 



   104 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 

S: 

 

 

 

 

 

 

E: 

S: 

E: 

S: 

 

 

 

 

 

 

E: 

S: 

aquela época o prefeito comprou um trator de esteira... MEU DIVINO... 

ERA O SENHOR PREFEITO QUANDO COMPROU o trator de 

esteira... ficou tudo bem mais fácil ((riso))... I:: o pai quantas vezes 

QUANTOS DIAS ia lá com os bois... o pai e o irmão mais velho DEUS 

O LIVRE... era um dia uma turma outro dia outra... não era sempre os 

mesmos 

Era escalado? 

Isso...  daí eles fizeram uma (folha) de serra... aquelas serras de dois pra 

cortar lenha... eles fizeram tipo uma lamina pra puxar com o boi... daí 

dois três com o arado cortando a terra... daí um com a junta de boi... 

atravessavam um pouco a serra pra um lado assim ((gestos com a mão)) 

e iam empurrando a terra... deixavam a lâmina meia torta... daí iam 

empurrando... daí até que levava aquela camada... os outros já tinham 

feito de novo... e foi algum tempo 

Foi o que... um mês? 

UM MÊS... aquilo acho que levou uns dois três anos 

Sério? 

U:: CINQUENTA METROS DE COMPRIMENTO... depois 

aumentaram mais um pouco... e se fosse só a terra:: ... um perral... uma 

pedreira que ta louco 

E quando dava numa pedra grande que o arado não arrancava? 

Sei lá como é que faziam... a:: iam quebrando iam estourando até eles 

darem um jeito... daí todo mundo ia de carroça e levavam os arados... 

tinha mais carroça lá do que gente ((risos))...  

Foi para fazer o colégio das irmãs que fizeram isso? 

Aha... isso fora a construção ainda... e as paredes eram tudo tijolo 

maciço... não eram aqueles tijolos de hoje em dia de seis oito furos... 

tudo tijolinho maciço... tudo assim ó:: ((gestos com a mão))... o pai e os 

irmão mais velhos... o pai estava mais ali do que em casa... e dava doze 

quilômetros de lá até ali na cidade pra vir com a carroça... ele falhava as 

vezes uns dois três dias... falhava daí tinha os boi em casa... ACHO QUE 

o único que pode contar melhor acho que é o Célio... desse desse colégio 

ai... os outros acho que não tem mais nenhum... BOM TEM A PEDRA 

LÁ... como é que se diz... a pedra que tem a data em cima... nem sei 

aonde é que esta... quando eu ir lá quero ver se eu acho... aquela pedra 

que tem a data em cima. 
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A senhora sabe alguma coisa sobe a revolta dos posseiros? 

 Então... eu lembro ALGUMA coisa...era::...eu tinha seis anos... isso foi 

em cinqüenta e sete né... eu SOU de cinqüenta e um... o pai era 

carreirista antigamento... os maragato que diziam né... que vieram do Rio 

Grande... meu pai era lenço vermelho... usava lenço vermelho... os 

outros usam lenço branco né... e daí::.... ele era carreiRISTA... eram 

posseiros... e no final de semana eles corriam carreira com os cavalos... 

então ele tinha uma égua branca... chamava de boneca o nome da égua... 
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e daí quando deu essa revolução os que não... eram os próprios amigos... 

amigos de partido né... que eles eram colegas... mas daí quando deu isso 

aqueles que não queriam sair... fazer banditismo com eles... eles 

perseguiam também MATAVAM... OS PRÓPRIOS AMIGOS SABE se 

não quisessem acompanhar eles faziam coisas... e meu pai era safrista... 

criava porco solto... porque ele veio e tirou bastante terra né na época... 

em quarenta e oito ele veio pra li... na região de Ampére 

Ampére? 

Na região de Ampére... ((tosse)) e ai ele::... teve que sair corrido dali... e 

nós tinha:: peão porque o pai levava dali até Beltrão os porco a pé né... e 

ali vinha o caminhão e levava... então:::: tinha já um morador chamado 

João Maria Paraguai... e daí tinha bastante vizinho já MAIS LONGE 

ASSIM... era tudo longe né... o mais perto era esse João Maria 

Paraguai... mas daí tinha o tal do Miguelão... Chico Aranha... o Flávio... 

e Marceminio Farrapo... eram tudo colega né... tudo amigo de 

PARTIDO... de coisa assim de CARREIRA de tudo... daí sei que o pai 

teve que sair corrido e ficar TRÊS messes fora de casa... e daí eles 

NEGACIAVAM pra ver se o pai não vinha em casa né... pra pegar né... 

e lá na nossa casa eles fizeram pouca coisa mas na vizinhança tinha 

outros outros:: vizinhos do pai COMPADRES DO PAi... eles 

MATAVAM AS VACAS de lei::te... eles CORTAVAM A UBRE pra 

ver se as pessoas apareciam né... se os donos da casa apareciam... então 

lá em casa eles pegaram essa éguinha ai... o empregado pegava e dava 

banho nela e troteava... que tinha que fazer ela trotear né pra não 

perder... não ganhar peso pra correr... E ela era branquinha... e dava 

banho penteava bem ela deixava troteando... QUANDO VIA ia fazer 

outras coisas... as vezes só ia lá dentro QUANDO VOLTAVA... 

NINGUÉM VIA NINGUÉM... E ERA PURO BARRO A ÉGUA... 

TINHAM DADO BANHO DE BARRO... pra ver se o pai aparecia né... 

e daí o nome do meu pai era Ari (Vitel) Antunes...  Arizão chamavam 

pra ele... o Arizão  porque ele era um homem grande... e sei que aquele 

jeito foi... uns quantos mês né... daí duma vez eu me lembro que daí né o 

meu pai tinha feito uma igre::já na nossa terra e um cemitério... e o 

cemitério era na parte LÁ EM CIMA SABE... bem longinho da casa... E 

VINHA UM PORCO GRITANDO E GRITANDO E GRITANDO... um 

porco preto com faixa branca né... um porco de uns oitenta quilos mais 

ou menos... então tinha aqueles toucinhos... o porco tem um toucinho em 

cima do lombo CORTARAM UM QUADRO DO PORCO e o 

coitadinho do porco veio com aquele toucinho assim ó ((gestos com a 

mão)) CORRENDO CORRENDO GRITANDO VEIO PRA CASA pra 

se acudir... e daí tiveram que matar o coitadinho daí com aquele pedaço 

de couro assim cortado... TUDO FAZIAM ESSES BANDITISMOS 

ASSIM SABE... então isso essas duas coisas eu me lembro PORQUE 

EU VI né... e daí o resto eu sei assim porque contaram né... porque eu 

era criança com seis anos 

Geralmente lembra pouca coisa 

É se lembra pouca coisa... a gente era espertinho tudo mas se lembra 

pouca coisa...eu me lembro assim que a:: a mãe tinha eu mais duas né 

meninas... mas a gente chegava cinco horas da tarde você já tinha que se 
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recolher pra dentro de casa... começava querer ficar fosco a noite já se 

recolhia pra dentro de casa... e aquele que era empregado dormia junto 

na casa ele e a mulher dele as criancinhas dele também... porque eles 

VINHAM DE NOITE NEGACIAR A GENTE NÉ e antigamente as 

casas eram bem... apesar que a casa do pai era considerada uma casa boa 

mas era de madeira tirada... ele mesmo que serrava né... i:: era 

matajuntada  tudo mas aonde que não era matajuntada era muito 

perigoso 

Imagino 

DEUS O LIVRE... de noite VINHAM NEGACEAR PELO FRESTO... 

ASSOVIAVAM... que nem bichinho do mato sabe pra ir ver... I 

FAZIAM COISINHA... mui::to triste era aquela situação... é foi MUITO 

FORTE... eu me lembro também que eles contavam que na barra do 

(cotegipe) no rio Cotegipe com o Iguaçu tinha uma família... O NOME 

EU NÃO LEMBRO... só o sobrenome que era Saldanha... mas eu não 

lembro do nome... e que esse homem tinha três crianças... a mulher e três 

filhos né... um filho de doze anos... um filho de seis e acho que um de 

dois ou três anos POR AI... pequenininho afinal... e daí eles foram 

também na casa desse homem pra querer achar o homem né e o homem 

se escondeu ele e o piá de doze anos... diz que eles já tinham ido varias 

vezes e não achavam ele... e aquele dia foram e não acharam... a mulher 

falou que ele não estava... e esse neném ainda mamava sabe... e daí eles 

o homem e o piá foram pro mato né se esconder e eles pegaram a mulher 

e falaram que era pra ela dizer aonde é que ele estava... e ela não falava... 

eles ATORARAM OS PEITO DELA... pra ver se ela falava... e jogaram 

pros cachorros comer... e os cachorros não quiseram e começaram a 

gritar... em vez de avançar nos homens diz que GRITAVAM 

GRITAVAM não sei porque... CONTADO DELES eu não né... não 

sei...dai::... diz que o pequenininho de seis anos tava escondido debaixo 

da mesa quando viu que ele cortou a... o seio da mãe... correu... não o 

pequenininho correu... o grandinho de seis anos foi acudir a mãe ELES 

MATARAM... e o pequenininho correu pra ir acudir também a mãe né... 

em prol da mãe... ELES PEGARAM e com a adaga um pinchou pro 

outro e com a adaga ESPETOU o nenenzinho 

MEU DEUS 

ERA MUITO BANDITISMO...  MUITO BANDITISMO MESMO... 

DIABÓLICO NÉ... eu sei que foi muito triste ... e daí diz que ele pegou 

e DEGOLOU a mulher... eles fizeram mui::ta coisa... então assim eu me 

lembro DESSAS DUAS COISAS QUE EU ME LEMBRO MUI::TO 

BEM... e todo mundo vinha as vezes lá em casa também... meu pai 

depois tinha rádio né... começou a ir um viajante aqui de Pato Branco... 

eu não me lembro mais o nome dele... sei que ele vendia rádio... eles 

diziam o caixeiro viajante... antigamente era os caixeiros viajantes... 

então ele levava rádio daí meu pai comprou um rádio... daí os homens se 

reuniam LÁ EM CASA pra ficar escutando... pra ver como que ia ser 

naquele tempo... era tempo do Lupion... se eu não estou enganada era 

nesse tempo... tempo do Lupion 

O governador? 

É...dai depois veio a CITLA... daí veio a::... a daí foi passando né... foi 



   107 

 

 

 

110 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 

V: 

 

melhorando...MAS:: antigamente era muito triste MEU DEUS... quando 

a catani eu me lembro também assim que daí quando passou isso que 

acalmo::... o meu pai foi... nomeado... foi nomeado inspetor... inspetor lá 

né... era... no começo era só inspetor de estrada... daí depois começaram 

a fazer as estradas pra... pra... ESTRADA DE RODAGEM né que se 

dizia antigamente... pra passar ônibus... caminhão chegar até lá... senão 

todos aqueles... aqueles posseiros... HA E TAMBÉM esses posseiros era 

invasão também... eles chegavam e invadiam as terras né... nessa época 

do banditismo eles invadiam as terras... TOMAVAM de quem tinha ido 

lá... e tinha tirado JÁ TAVA MORANDO... já tinha desmatado um 

pouco né... já TINHA SOFRIDO ali pra desmatar... ELES CHEGAVAM 

E QUERIAM AQUELE PEDAÇO... que já tava limpo né... então meu 

pai tinha tirado muita terra... mas daí ele ficou com cinquenta... 

cinquenta ele conseguiu legalizar... então essa gente ali eles... daí tinha 

que pagar imposto né também pros pros... que parou a revolta... ai 

eles::... tinham que pagar imposto então eles FAZIAM ESTRADA 

FAZIAM PONTE... cada vez que dava um temporal... um TORÓ DE 

ÁGUA três quatro messes chovendo também... que chovia muito né... 

LEVAVA A PONTE embora... ficava... nem carroça não passava de 

novo... MEU DEUS ERA MUITO TRISTE... o::::... eu me lembro assim 

quando eu tinha uns:: oito nove anos... acho que uns nove... começou a 

passar o ônibus da catani... da catani era um ônibuzinho daqueles 

narizudos sabe? Não sei se tu chegou a conhecer esses ônibus... DE 

FILME... QUE NEM DE FILME... que tem o nariz comprido pra frente 

sabe... TOCADINHO COM MANIVELA... quando empacava daí eles 

tinham que ir lá e manivelar o nariz dele daí pra ele funcionar... MEU 

DEUS ERA MUITO DIFÍCIL MUI::TO DIFÍCIL MESMO... só que a 

gente HOJE... a gente ERA FELIZ E NÃO SABIA NÉ... hoje a gente vê 

que A GENTE ERA FELIZ E NÃO SABIA... comia as coisas TUDO 

NATURAL... o POVO era amigo de VERDADE NÃO ERA FALSO... 

todo mundo conhecia todo mundo... daí quando meu pai fez a igreja... A 

NOSSA IGREJA que eu digo A NOSSA porque foi meu pai que fundou 

né... é ainda existe essa igreja... ta num lugar chamado Sarandizinho... lá 

em Ampére... sei que daí meu pai vendeu... o sítio... eu tinha já DEZ 

PRA ONZE ANOS ((tossiu))...  ai ele vendeu o sítio... a daí foi... ai o 

bispo... ATÉ TEM A CARTA dessa igreja... ela foi fundada em 

cinquenta e três... meu pai mandou uma carta pro bispo... e:: e:: o bispo 

mandou essa carta pro pai que em novembro de cinqüenta e três ele ia 

lá... levavam seis sete messes... UMA VEZ POR ANO IAM NÉ... pra 

conseguir ir... e daí eles levavam uma semana pra ir e uma semana pra 

voltar... daí quando ele ia de Palmas lá né... então ele ia e FICAVA UM 

MÊS... Daí ele visitava tudo que era capelinha que tivesse por peto ali... 

ele ia até na região de Capanema né... e daí:: depois ele... ele retornava... 

então a gente tinha essas festas... meu pai foi padrinho de cento e ... 

cento e:: é eu não sei mais quantos... até cento e doze eu me lembro... 

depois eu não me lembro mais 

NOSSA 

Numa vez só meu pai batizou... foi padrinho de DEZ crianças onde uma 

já tinha dezesseis anos... daí um ajudava a cuidar dos outros nenenzinhos 
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na hora do batizado ((risos)) então é assim coisa... HISTÓRIAS QUE A 

GENTE TEM e bonita... TRISTE MAS BONITA... porque era tudo... 

você via os bichinhos passar... tava as vezes no terço... AQUELE 

TEMPO ERA TERÇO né que a gente rezava... quantas vezes eu me 

lembro de a gente fazer UM GRITEDO... as crianças fazerem um 

gritedo... “PAI PAI OLHE O BICHINHO COISA MAIS LINDA O 

BICHINHO”... e eles iam lá ver era um viado né que passava... então é 

essas histórias assim são muito bonita... PORCO do mato... (cateto)... o:: 

quati... SÓ ONÇA... onça eu só vi já tinha dezessete anos já quando fui 

ver uma onça 

Aqui também? 

LÁ EM AMPÉRE também... é com dezessete anos... ainda ERA 

PRETA... não era aquelas pintadas... era uma onça preta a que eu vi... e 

eu só fui saber que era uma onça depois que eu vim morar em Pato 

Branco que veio um circo... e eu vi aquela... tinha animal... tinha... 

tinha... bastante tipo de animal e daí eu vi essa pantera... chamava-se 

pantera preta né... pandera negra... e foi esse bicho que eu vi lá passar... 

então DAÍ ATÉ a casa do meu pai era um ponto de::... eu disse é PENA 

QUE ELES NÃO DAVAM VALOR AQUELA ÉPOCA NÉ... pras 

coisas... porque hoje podia ser um patrimônio aquilo lá... porque ele era 

um... um local de parada de... de:: tropas... as tropas paravam na nossa 

casa... porque o pai tinha gramado bastante e muita árvore... e protegeu 

muita água... nos tinha muita água na nossa terra... muita sanguinha 

muito possinho... o pai preservou aquilo lá porque ele também era 

tropeiro né... ele desde piá ele foi tropeiro... então ele sabia da 

necessidade dos tropeiros... então lá era ponto... ficava... naquele tempo 

gado não era muito assim que levavam... mas porco e cavalo 

LEVAVAM muito... então eles possavam lá né... ficavam uns dois dias e 

depois eles iam... então a nossa casa era uma casa a bangalô de madeira 

de pinheiro né... porque antigamente o pinhairo era muito bonito né a 

madeira... e ela era A CASA DA BOLA... era a referencia a casa da 

bola... ela era a bangalô e terminava em zero em cima... e daí o meu pai 

era marceneiro e ele fez uma bola de madeira assim... e como se fosse 

hoje um para raio SABE? Uma bola com aquele para raio... mas era de 

madeira... a nossa casa era formato de um círculo porque ela era a 

bangalô... e daí então fica quadrada e o meu pai colocou tudo... por isso 

que eu digo AQUELA CASA nunca mais (encontra) no mesmo modelo 

eu já vi mas assim com AQUELE ESTILO NÃO... ela era com umas 

ripinhas assim toda em volta da casa... furadinha aqui assim ((gestos com 

a mão)) tipo uma bolachinha sabe... feita assim um triângulozinho 

assim... MAS ERA MUITO LINDA A NOSSA CASA... e daí foi a 

primeira coisa que eles fizeram quando arrumaram a serraria... porque 

ela era uma casa muito grande... e daí o dono da serraria fez uma boa pra 

ele né... e aquela lá ele desmanchou porque pros empregados era muito... 

muito grande né... daí ele desmanchou e fez umas quantas com aquelas 

madeiras... então eles não protegerem... a igreja ta no Sarandizinho... daí 

foi tirado de lá porque daí o padre falou que era pra tirar porque ali ia ser 

uma serraria... daí era pra levar no outro povoadinho que tinha... daí foi 

levado... é SANTA CATARINA o nome da igreja... então é coisa assim 
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que eu:: que eu lembro e que me MARCOU MUITO NÉ... essas águas 

que tinha bastante água... HOJE não sei se ainda tem... O RIO 

PRINCIPALMENTE JÁ SECOU 

NOSSA 

Porque O CABOCLO ele preserva E O DE ORIGEM SÓ NÃO SECA O 

RIO PORQUE É PROIBIDO SE NÃO ELE SECAVA O RIO PRA 

PLANTAR DENTRO NÉ... eles plantam até na verada do rio então::... 

hoje já não existe mais aquele rio... EXISTE ASSIM MAS não aquele 

rio grande que era como era antigamente bonito... e daí lá hoje é uma 

fazenda esses cinquenta alqueires... é dos (Dorsa) de realeza... um 

pedaço ainda é pedaço de planta mais o resto é é boi... tem boi lá... eu 

tenho muita... muita admiração ainda por aquele terreno NOSSA... esses 

dias ainda eu tava falando com as minhas irmãs... um dia que eu ir pra lá 

eu quero que os meus cunhados vão junto comigo pra nos ir lá... ENTÃO 

tem um lugar lá... hoje a gente vê na televisão eles falarem nas furnas 

né... e lá tinha essas coisas... nós dizia furnas hoje é... grutas... grutas 

embaixo da terra né... essas grutas que tem água... LÁ TEM... tem um 

açude... nessa terra do meu pai... nasce tipo uma sanguinha... por cima 

assim você não vê nada... aquela sanguinha nasce lá num taquaral no 

mato assim... era né antigamente aquele mato fechado... derepente dá 

naquele sanguinha que sai num açude debaixo da terra... COISA MAIS 

LINDA... mais UM SENHOR DE AÇUDE SABE... E TEM PEIXE... só 

que hoje que nem eu disse eles destroem tudo... então eles fizeram tudo 

granja mecanizada... eles plantam soja... tiram o soja plantam trigo... 

tiram o trigo e plantam soja de novo e assim vai né... então eles 

destocaram e enfiaram TUDO NAQUELA SANGA... cabeceira de água 

né... acabaram com aquilo lá... então naquele tempo a gente não tinha as 

mordomias que tem hoje... NEM SONHAVA que um dia você ia ver um 

balde de alumio já digo né... tinha um balde de madeira que era tipo uma 

barrica... aquilo lá era relíquia que só tinha que ficar dentro de casa 

porque SE ESTRAGASSE NÉ... não podia sair de lá... e era gamela pro 

pão... gamela tinha a da carne... o pão era preto... hoje a gente sabe que 

ERA O MELHOR PÃO O QUE A GENTE TINHA NÉ... ERA 

GOSTOSO... hoje vende farinha integral por rolão... que nos dizia o 

rolão que é a primeira farinha do trigo né... então são COISAS MUITO 

BOAS QUE A GENTE TINHA e que a gente... HOJE QUE A GENTE 

SABE QUE ERA BOA né... hoje que a gente sabe que era boa... tudo 

que era vizinho respeitava ... um respeitava o outro... porque O 

RESPEITO HOJE É O QUE TA FALTANDO... pai e filho falando hoje 

em dia VOCÊ NÃO SABE QUEM QUE É O PAI QUEM QUE É O 

FILHO... então é bem... BEM CRÍTICO HOJE... e naquele tempo não... 

era sim  senhor... não senhor... sim senhora ... não senhora... hoje a gente 

fala pra uma pessoa de idade SENHOR... ELE AINDA XINGA A 

GENTE QUE SENHOR TA NO CÉU... DEUS TA NO CÉU.... mas a 

gente também pode ter educação né... ANTIGAMENTE ERA TUDO 

DIFERENTE.... é o que eu me lembro assim... é claro que se a gente for 

falar durante vários dias a gente se lembra de mais coisas... mas no 

momento é isso que eu me lembro o jeito que era antigamente né as 

coisas... TAMBÉM A FÉ A FÉ ERA MUITO MELHOR né 
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antigamente... era tudo ... TUDO PELA FÉ... uma doença era pela fé que 

se curava... era tudo pela fé... eu lembro que eles falam também que... 

eles falavam que no tempo dos jusuitas... os jesuítas carregavam um baú 

de ouro... ouro essas coisas né que... antigamente os padres também 

eram... eram mendigo também... mas como tinha muito ouro por ai diz 

que eles tinham ouro né... e daí diz que eles enterraram um barriu de 

ouro ali na beira do rio Iguaçu né... e daí era uma caixa tipo um caixote 

de pedra... e lá daí viam visagem... ninguém podia chegar lá... e vieram 

de avião... com helicóptero... isso eu já era moça já tinha uns dezoito 

anos acho... então a mais ou menos uns cinqüenta anos atrás... e daí diz 

que vinham lá e tentavam chegar mas não podiam... não podiam 

desembarcar... AFUNDAVAM... queria CAIR O HELICÓPTERO... se 

iam de barco o BARCO AFUNDAVA... e daí hoje é alagado né... se 

tiraram acho que ninguém nunca soube... porque é coisa da marinha né... 

então A GENTE NUNCA FICOU SABENDO SE foi tirado ou não foi 

tirado... diz que viam BOLA DE FOGO... e não sei o que... diz que era 

amarrado com um correntão... correntão de ferro desses de aço... pra não 

tirarem de lá... diz que era concretado nas pedras do barranco do rio... sei 

que TEM MUITA HISTÓRIA... uma história que me lembrei agora... 

HISTÓRIA NÃO... UM FATO VERÍDICO QUE EU VI... até hoje eu 

não sei o que que é... hoje com o pouco de estudo que a gente tem e 

escutando bastante coisa na televisão... poderia ser um meteoro... mas 

esse meteoro PASSAR ASSIM ((gestos com a mão)) se fosse de cima 

pra baixo ai tinha mais fundamento AGORA PASSAR ASSIM a gente 

não sabe até hoje o que que é... TALVEZ FOSSE UM MISSEL... hoje a 

gente pessando assim... talvez fosse um missel... porque o missel vai na 

de atravesado... GENTE FEZ UM BARRULHÃO NA BOCA DA 

NOITE... eu tinha quase onze anos... nos tinha açougue e nos éramos em 

quatro meninas...cinco... cinco meninas... e eu era a mais velha... e o 

povoadinho ara um lugar chamado Sarandi... no município de Ampére... 

tinha mais ou menos trinta casas... era um povoado... tinha um hotel... 

tinha uma rodoviária... uma delegacia... E NA BOCA DA NOITE... 

umas quatro e meia... mas antigamente era muito mato né... ficava 

escuro mais rápido... deu aquele BARRULHÃO BARRULHÃO ... 

PARECIA QUE TAVA TERMINANDO O MUNDO... antigamente 

falavam muito em fim do mundo... AQUELE BARRULHÃO AQUELE 

BARRULHÃO...SAIU TODO MUNDO PRA RUA... pra veirada da 

casa pra ver o que estava acontecendo... as mães pegavam as crianças no 

colo... os mais pequenos que se assustavam né... passou tipo uma 

palmeira... como se fosse uma palmeira de uns dez quinze metros... e 

passou aquilo baixo como se fosse O QUE QUE EU VOU TE 

DIZER...como se fosse na altura do Veríssimo Rizzi... passou aquele 

fogo... AQUILO ERA UMA LISTRA DE FOGO QUE PASSOU...  mas 

UM BARRULHÃO UM BARRULHÃO aquilo lá... então a gente não 

sabe até hoje se caiu em algum lugar AONDE QUE FOI AQUILO... e 

todo mundo... os mais velhos depois comentavam... “O QUE SERÁ 

QUE ERA AQUILO? O QUE SERÁ QUE ERA AQUILO?”... até hoje a 

gente não sabe... então é essas histórias como diz... HISTÓRIAS QUE O 

POVO CONTA... mas ESSA EU VI COM MEUS PRÓPRIOS 
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OLHOS... não é história que ninguém conta... só foi triste porque... não 

saber o que era né... O SUSTO FOI GRANDE né... e é isso ai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


