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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo piloto sobre como se dá a construção da identidade em 
narrativas orais, denominadas “bois de roça”, proferidas pelo grupo Quixabeira, cujos 
integrantes fazem parte de variadas comunidades do Distrito de Maria Quitéria, Feira de 
Santana - BA, dentre elas a Lagoa Grande, reconhecida como remanescente quilombola. 
Os procedimentos de análise ocorreram através de duas vertentes: a primeira em que se 
buscou desvelar os significados inerentes ao enunciado, a partir dos seus fios dialógicos 
e capturando o contexto extraverbal, conforme estudos Bakhtinianos, o qual prevê três 
fatores: horizonte espacial, conhecimento/compreensão, avaliação e a noção de 
presumido. A segunda que foi a da sociolingüística, a qual consistiu em verificar as 
interações cotidianas e dialógicas do contexto sócio-historicamente situado avaliando a 
construção das identidades sociais, a partir do modelo de Labov (1972, LABOV & 
WALETZKY, 1967) sobre os elementos estruturais da narrativa, considerando as 
seguintes noções: resumo, orientação, complicação, avaliação, resolução e coda. As 
considerações finais mostraram que se reconhece a situação extra-verbal não como a 
causa externa do enunciado, mas como parte integrante da estrutura de significação 
deste. Já as identidades se mostraram cambiantes nos múltiplos discursos e posições 
ocupadas pelos sujeitos sociais, o que as fazem estar em constante construção. 
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ABSTRACT 
 
This is a pilot study on  is the construction of identity in oral narratives, called "bois of 
plantation”, uttered by Quixabeira group, whose members are part of various 
communities of the District of Mary Quitéria, Feira de Santana-BA among them Lagoa 
Grande, known as remaining quilombo. The analysis procedures have occurred through 
two strands: the first in which they sought to uncover the meanings inherent in the 
utterance, from its wires and capturing the dialogical context verbal texts as Bakhtin 
studies, which includes three factors:  spatial horizon/ knowledge/ understanding, 
assessment and the concept of presumed. The second was that sociolinguistics, which is 
to which is to examine the everyday interactions and dialogue in the socio-
historically situated evaluating the construction of social identities, from the model of 
Labov (1972, Labov & Waletzky, 1967) on the structural elements of narrative, 
considering the following concepts: abstract, orientation, complication, evaluation, 
resolution and coda. The final consideration showed that recognizes the extra-
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verbal situation not as the external cause of the utterance, but as an integral part of this 
structure of meaning. Since identities are shown in the multiple discourses and shifting 
positions occupied by social subjects, which makes that be in constant construction. 
 
Keywords: Oral narratives. Dialogism. Identity. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A partir da compreensão de que a enunciação é definida como materialização da 

interação verbal de sujeitos históricos, conforme nos assegura Flores (et al., 2009), 

buscou-se verificar de que maneira se dá a construção da identidade em uma narrativa 

oral, denominada “boi de roça”. Para esse fim, embora tenham sido observadas todas as 

narrativas presentes em  um dos CDs  do grupo Quixabeira, considerou-se apenas uma 

delas. Os integrantes do referido grupo fazem parte de variadas comunidades do Distrito 

de Maria Quitéria, Feira de Santana - BA, dentre elas a Lagoa Grande, que é registrada 

e certificada como remanescente dos quilombos, a qual faz parte do contexto 

comunitário de investigação de uma pesquisa de Doutorado. 

Assim, sem considerar os sujeitos reais, aqueles que fazem uso da linguagem 

cotidiana, sua cultura, bem como as múltiplas significações que o ato da enunciação 

reflete para os interlocutores,  perpetua-se uma visão estática da linguagem. Como todo 

enunciado se mostra a partir de dois ângulos, de acordo com Bakhtin [Voloshinov] 

(1926-1930), que são o verbal e o extraverbal. 

 De acordo com a concepção estática da linguagem observa-se que se baseiam, 

portanto, em modelos de culturas elitizados típicos daqueles construídos historicamente 

pelas elites, fundamentados em regras excludentes e discriminatórias, o que nos parece 

lugar-comum de se verificar  em grande parte dos estudos que existem sobre o negro e 

sua cultura até então. 

Desta forma, o estudo das práticas discursivas dialogizadas que são as narrativas 

orais, nesse estudo, de determinados grupos populares afrodescendentes em seus 

diferentes contextos, sobretudo os cotidianos, fundamenta-se em uma concepção de 

linguagem diferente da concepção excludente construída social e historicamente pelas 

elites. 

Flores (et al., 2009, p.99), afirma que “(...) o que importa não é o aspecto 

reiterável da forma lingüística, mas sim seu caráter de novidade, o evento, aquilo que 
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permite a circulação de posições avaliativas de sujeitos do discurso e a permanente 

renovação dos sentidos.” 

Diante de tais fatos é possível questionar-se:  

Até que ponto as práticas de narrativas orais desenvolvidas no contexto cotidiano 

são práticas discursivas, dialogizadas e significativas para os sujeitos nos seus usos?  

E, de que forma, se dá a construção identitária na letra do “boi de roça”, Eu não 

sou daqui, que constitui o contexto  social dos afrodescendentes do grupo de Lagoa 

Grande no Distrito de Maria Quitéria da cidade de Feira de Santana-BA?  

Como o “boi de roça” que surge em interações cotidianas e dialógicas de 

contextos sócio-historicamente situados, constituindo-se, portanto em narrativa oral, 

pode ser avaliado sinalizando a construção das identidades sociais dos sujeitos, 

considerando o modelo descrito por Labov (1972, LABOV & WALETZKY, 1967) 

sobre os elementos estruturais da narrativa? 

Para isso, se tende a seguir um método indutivo, uma vez que o pesquisador não 

se preocupa em buscar evidências que comprovem as hipóteses definidas antes do início 

dos estudos, mas em consolidar suas abstrações e inspeções a partir da imersão do 

pesquisador no campo.  

Nesta perspectiva, tomar-se-ão os pressupostos teóricos  dos da chamada teoria 

dialógica do discurso de Bakhtin  (2003;  Bakhtin [Volochinov]  2006), para a qual, em 

linhas gerais, o processo interativo é constitutivo da realidade social, ou seja, de forma 

dialogizada, as ações não estão predeterminadas, podendo ser desafiadas, 

reinterpretadas e alteradas pelos atores sociais. Em adição, aos pressupostos dialógicos 

serão também tomados os fundamentos lingüísticos considerando o modelo descrito por 

Labov (1972, LABOV & WALETZKY, 1967) sobre os elementos estruturais da 

narrativa. 

A concepção de língua que fundamenta o presente trabalho é a de considerá-la 

como parte do contexto social, e estudá-la significa observar pistas de contextualização, 

das intenções dos sujeitos, e das estratégias que direcionam os usos que estes fazem dos 

seus conhecimentos gramaticais, pragmáticos e sociolingüísticos em interação. Desta 

maneira, se estabelece uma interlocução com a noção de identidade proposta por Hall 

(2005), visto que somos sujeitos situados na sociedade e na história, fatos que se 

colocam no esteio das construções das identidades sociais. 

A partir dessas considerações, foi possível efetuar a organização oriunda da 

pesquisa piloto realizada em campo para compor o presente artigo, que se apresenta 

disposto em três seções, além da introdução e das considerações finais. 
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Portanto, o presente estudo se justifica, dentre outras razões, pois 

É uma vergonha para  a ciência do Brasil (...) quando vemos homens como 
Bleekii, refugiarem-se dezenas de anos nos centros da África somente para 
estudar uma língua e coligir uns mitos, nós que temos o material em casa, que 
temos a África em nossas cozinhas, como a América em nossas selvas e a 
Europa em nossos salões, nada havemos produzido nesse sentido! Romero 
(IN CARNEIRO, 1880, p.22) 

 

Embora atualmente haja estudos já consagrados sobre as questões que envolvem o 

negro e sua cultura, consideramos que os resultados pilotoiii aqui apresentados poderão 

ser somados aos trabalhos desenvolvidos nessa área do conhecimento, pois se sugere 

uma interface entre a Filosofia da Linguagem, Linguística e os estudos 

Sócioantropológicos. 

 

2 DISCURSO, DIALOGICIDADE E IDENTIDADE: REFLEXÕES TEÓRICAS 
 

Efetivamente, a discussão sobre discurso está atrelada a alteridade, cuja inscrição 

encontra lugar na reflexão de vários autores do presente século. No contexto europeu 

destacaram-se diversos desses autores, dentre eles é imprescindível enfatizar as 

reflexões propostas por Bakhtin, o qual trouxe para a cena dos estudos lingüísticos a 

noção da verdadeira substância da língua, constituída por sua vez, pelo fenômeno verbal 

da interação. 

A partir da visão Bakhtiniana da linguagem toma-se de suas obras aqui estudadas 

uma das categorias centrais de seu pensamento, a enunciação ou enunciado. 

De acordo com o tradutor Paulo Bezerra em Os Gêneros do Discurso (2003)iv os 

termos enunciação e enunciado são provenientes do termo viskázivaniev. O autor coloca 

que, muito embora na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem os termos apareçam 

traduzidos como enunciação e enunciado, não há distinção notória para o ato de 

produção dos discursos quer oral ou escrito.  

Desta forma, é através da enunciaçãovi que o sujeito se apropria da língua e a 

transforma em discurso e, desta maneira, se percebe o uso social desta. De acordo com  

Flores (et al., 2009, p. 99) trata-se da “materialização da interação verbal entre os 

sujeitos”. 

Assim, o que se observa com os estudos Bakhtinianos é a percepção da linguagem 

dinâmica, concebida através da observação da natureza social dos processos 

enunciativos. 

Conforme o pensador russo, a comunicação discursiva materializada de forma 

interativa entre os sujeitos promove a evocação do dialogismo, caracterizado por se 

relacionar com outros tantos discursos, bem como com o discurso do outro em que 
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interagem diferentes vozes. A partir disso, se deriva o objeto do dialogismo que são as 

relações dialógicas estabelecidas nas interações das linguagens cotidianas. Nesse 

sentido, visualiza-se um embate com os formalistas que buscavam a manutenção da 

linguagem poética, o que irá ser discutido com efervescência na obra de Bakhtin 

[Voloshinov] (1926) denominada Discurso na vida e discurso na arte.  

De acordo com o pensador, não há uma forma única de comunicação isolada, 

antes “ela participa do fluxo unitário da vida social, ela reflete a base econômica 

comum, e ela se envolve em interação e troca com outras formas de comunicação” 

Bakhtin [Voloshinov] (1926, p. 4). 

A fala da vida e as ações cotidianas são consideradas enunciados, os quais são 

destacados por Bakhtin [Voloshinov] (1926) como bases em que  se encontram 

embutidas potencialidades da forma artística. Por essa razão “(...) a essência social do 

discurso verbal aparece aqui num relevo mais preciso e a conexão entre um enunciado e 

o meio social circundante presta-se mais facilmente à análise” Bakhtin [Voloshinov] 

(1926, p. 4). 

Desta forma, o estudo das práticas enunciativas das narrativas orais, 

desenvolvidas por pessoas de determinados grupos populares afrodescendentes em seus 

diferentes contextos, sobretudo os cotidianos, fundamenta-se em uma concepção de 

linguagem construída dialogicamente por meio das relações sociais e históricas. 

Deve-se destacar que o discurso verbal na vida, segundo Bakhtin [Voloshinov] (1926),  

não é auto-suficiente por ter sua gênese em situações pragmáticas extraverbais ao passo 

em que com elas mantêm proximidade. Diante disso, se infere um engendramento do 

discurso extraverbal com as ideologias e não-ditos subjacentes nos diferentes contextos. 

Por essa razão, 

(...) avaliações e outros similares, qualquer que seja o critério que as rege 
(ético, cognitivo, político ou outro) levam em consideração muito mais do 
que está incluído dentro dos fatores estritamente verbais (lingüísticos) do 
enunciado. Juntamente com os fatores verbais, elas também abrangem a 
situação extraverbal do enunciado. Bakhtin [Voloshinov] (1926, p.4) 

 

Assim, a fim de se avaliar o discurso com a sua relação na vida, faz-se necessário 

tomar o seu sentido, o que  só é possível por meio da análise.  

A fim de desvelar os significados inerentes aos enunciados capturando o contexto 

extraverbal, Bakhtin [Voloshinov] (1926) coloca a necessidade de se compreender três 

fatores: primeiro o horizonte espacial, que é explicado como o local, ou mesmo, como 

destaca o autor, lugar do visível; segundo, o conhecimento e a compreensão, ou seja, 

aquilo que é sabido de modo comum sobre a situação pelos interlocutores e, por fim, a 

avaliação comum da situação vivenciada pelos sujeitos.  
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Dessa forma, do conjunto dos três fatores capturados do contexto extraverbal 

conduz-se à noção de presumido, o que torna o sentido global ou horizonte espacial do 

enunciado compartilhado ou conhecido como destaca Bakhtin [Voloshinov] (1926). 

 Por seu turno, a relação do discurso verbal com o não-dito vincula-se ao fato de 

que “de maneira alguma o discurso reflete a situação extraverbal do modo como o 

espelho reflete um objeto”, nos assegura Bakhtin [Voloshinov] (1926, p.5). 

Por essa razão, há de se considerar que o enunciado concreto, o já-dito, comporta 

duas partes, como nos apresenta Bakhtin [Voloshinov] (1926): uma parte realizada em 

palavras e a outra presumida. Sobre esta noção, o autor destaca:  

(...) o horizonte comum do qual depende um enunciado pode se expandir 
tanto no espaço como no tempo: “o presumido” pode ser aquele da família, 
do clã, da nação, da classe e pode abarcar dias ou anos ou épocas inteiras. 
Quanto mais amplo for o horizonte global e seu correspondente grupo social, 
mais constantes se tornam os fatores presumidos em um enunciado  (p.6). 
 

Portanto, entende-se que o dialogismo é um princípio e, como tal, “ é constituído 

por outros discursos, mais ou menos aparentes, desencadeando diferentes relações de 

sentido” Flores (et al., 2009, p. 88). 

Assim, nas diferentes relações de sentido encontra-se a vida que, por sua vez, 

conforme acentua Bakhtin [Voloshinov] (1926) não afeta um enunciado de fora. Ao 

contrário, penetra e influencia um enunciado de dentro, cujos julgamentos valorativos 

são sociais, o que fazem os enunciados compreensíveis. 

Por certo, a vida e o aspecto verbal do enunciado fazem fronteira com a 

enunciação e, por essa razão, pode-se observar que, esta 

(...) bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, ela dá a 
qualquer coisa lingusiticamente estável o seu momento histórico vivo, o seu 
caráter único. Finalmente o enunciado reflete a interação social do falante, do 
ouvinte e do herói como produto da fixação, no material verbal, de um ato de 
comunicação viva entre eles. Bakhtin [Voloshinov] (1926, p.9) 
 

Bakhtin [Voloshinov] (1926) acrescenta, portanto, que o discurso verbal é 

metaforicamente comparado ao esqueleto, cuja vida lhe é conferida no processo de 

percepção criativa ou comunicação social viva.  

 

3 UM ENFOQUE SOBRE: IDENTIDADE, ESTUDO DE LÍNGUA E 
NARRATIVAS ORAIS 

 
Estudos apontam as mudanças como lugar-comum na focalização da mídia e 

centros de ensino. Tais mudanças, por sua vez, se processam na cultura, sociedade, 

economia, política e tecnologia, sejam elas em maior ou menor escala em comunidades 

locais específicas. Há nas práticas cotidianas um questionamento constante dos modos 

de viver a vida social que têm afetado a compreensão da classe social, do gênero, 
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sexualidade, idade, raça, nacionalidade, etc., de quem somos na vida social 

contemporânea. 

Vivemos em um mundo multicultural e, o que está presente em nossa vida local, 

atravessa os limites nacionais. Por isso, de acordo com Lopes (2003), as mudanças 

afetam as organizações, como é caso do papel da mulher, cujas transformações refletem 

na organização familiar ou mesmo o espaço reservado para os homens, na vida pública 

e privada, o que denotam reflexos profundos de alterações na construção identitária 

desses sujeitos.   

Dessa maneira, conforme coloca Hall (2005), a noção de identidade coloca-se 

intimamente ligada às pressões da diferença, da alteridade e da diversidade cultural. E 

assim, concordamos com o autor quando destaca que graças ao processo de 

globalização poderá levar a “ um fortalecimento de identidades locais ou à produção de 

novas identidades.” Hall (2005, p.84). 

De acordo com Lopes (2003), há ratificações que sinalizam a demanda das 

discussões sobre identidade como ordem do dia, notadamente marcada por matérias  

veiculadas na mídia; pesquisas universitárias no espectro das ciências sociais e 

humanas, bem como pela sinalização de vários autores colocando o fato de ser este o 

grande momento de reflexividade que vivemos na vida contemporânea sobre os modos 

atuais  de se experienciar a vida social ou as novas identidades sociais que se 

apresentam.  

Portanto, por essa razão, 

Exatamente agora todo mundo quer conversar sobre “identidade”... a 
identidade só se torna uma questão quando está em crise, quando algo 
entendido como fixo, coerente estável é deslocado pela experiência da dúvida 
e da incerteza. (MERCER, 1990, p. 4) 

 

Já no que tange a identidade vinculada a língua, tomemos os estudos históricos 

depreendidos por Sapir (1921, p. 206) que em seu estudo sobre Language: an 

introduction to the study of speech, coloca que “a língua é o mais auto contido, o mais 

resistente de todos os fenômenos sociais. É mais fácil eliminá-la do que desintegrar-lhe 

a forma individual”. Para Saussure (1959, p. 8) na obra Curso de lingüística Geral, a 

concepção de língua é “tomada como um todo e a fala é multi-facetada e 

heterogênea(...) não podemos descobrir a sua unidade. A língua pelo contrário, é um 

todo auto-contido e um princípio de classificação.” Já para Chomsky, a língua é vista 

como um substantivo abstrato não plurarizável, cuja preocupação lingüística é a de 

buscar universais e de definir propriedades.  
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Essas afirmações atestam, dentre outras coisas, aquilo que Rajagopalan (2006) 

coloca como sendo  o tratamento do assunto de forma genérica ou abstrata.  

Para o autor, critérios formais e funcionais como: semelhanças estruturais e 

inteligibilidade mútua mostram-se insuficientes para a distinção  entre as línguas. 

Exemplifica-se essa afirmação com o fato de que: a língua Hindi (Índia) e Urdu 

(Paquistão), cujos falantes se comunicam com bastante entendimento e cujas 

semelhanças estruturais, chegam a ser idênticas, a ponto de dado o fato, os lingüistas 

quererem postular o “hirdu”, é vetada pela diferença, sobretudo religiosa, cultural e 

geopolítica. Nessa mesma cadeia de exemplo, os italianos que falam as variantes vêneta 

e a napolitana dentro do mesmo idioma, não encontram a mesma “facilidade” de 

inteligibilidade na compreensão da língua. 

Dessa forma, o que se observa é que os lingüistas se colocam para discutir a 

língua(gem) a partir da busca pela identidade, entendida a partir do conceito de 

autenticidade, os quais preconizam como tema comum, a idéia de que  

o “bom selvagem” de Rosseau; o “falante ideal” de Chomsky; das “pessoas 
reais” de Yngve; do “usuário real da língua” de Bakhtin e do “único 
fenômeno real” de Austin. O que se busca, em todos esses casos, é o 
verdadeiro nativo na plenitude de sua autenticidade. Rajagopalan (2006, p. 
35). 

 

De modo geral, o autor coloca que não se trata de rastrear genealogicamente o 

falante nativo da lingüística moderna, mas, a partir da invenção “do conceito de falante 

nativo na lingüística está a invenção do século XVIII, chamada de “indivíduo” 

Rajagopalan (2006, p. 30).  

Nota-se que o estudo da língua muito tem a ganhar quando as abordagens se 

referem aos “nativos da língua não como “mônodas” isoladas, mas como participantes 

de uma rede socialmente definida de relacionamentos, que são reais pelo fato de os 

laços sociais que os mantêm unidos serem concretos” Rajagopalan (2006, p. 34). De 

fato, observa-se que os contextos historicamente situados servem para construir 

identidades sociais dos usuários da língua.  

Nesse sentido, pode-se situar os contextos historicamente, como são os casos das 

narrativas orais, que se mostram como terrenos fecundos para os estudos em diferentes 

áreas, que recobrem desde a psicologia social aos estudos literários e folclóricos, 

perpassando pela sociologia e sociolingüística. 

Esta última tem discutido acerca das narrativas orais em contextos específicos de 

interação. Nesse sentido, a definição colocada por Labov (1972, p.359) é a de que, 

We define narrative as one method of recapitulating past experience by 
matching a verbal sequence of to the sequence of events wich (it is inferred) 
actually occurred. For example, a pre-adolescent narrative (...) an adult 
narrativevii 
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Assim, William Labov (1972) definiu a estrutura de narrativas, regida por 

funções. Nesse sentido, o autor apresenta elementos estruturais da narrativa, dispostos 

em seis itens conforme  seguem. 

O abstract viii, em que “ it is not uncommon for narrators to begin with one or two 

clauses summarizzing the whole story.”(p. 363) 

A orientationix that “it is necessary to identify in some way time, place, persons, 

and their activity or the situation.” (p. 364);  

A complicationx  que como destaca o autor, “comprises a series of events” (p. 

369);  

A evaluationxi that “part of the narrative which reveals the attitude of the narrator 

towards the narrative by emphasizing the relative importance of some narrative units as 

compared to others” (p. 366);  

A Resolutionxii “is that portion of the narrative sequence which follows the 

evaluation. If the evaluation is the last element, then the resolution section coincides 

with the evaluation” (p. 369);  

E, por fim, a Codaxiii em que se mostra uma “linguistic category that points to a 

referent instead of naming it explicitly: in this case, it has the effect of standing at the 

present moment of time, and pointing to the end of the narrative, identifying it as a 

remote point in the past.” (p. 365) 

Assim, Labov (1972, LABOV & WALETZKY, 1967) demonstra o tipo de 

narrativa como unidade discursiva por meio da apresentação de uma estrutura textual 

regular e global. Desta maneira, o autor destaca ser possível  

look at narrative as a series of answers to underlying questions: a. Abstract: 
What was this about? 
b. Orientation: who, when, what, where? 
c. Complicating action: then what happened? 
d. Evaluation: so what? 
e. Result: what finally happened?xiv (p.380) 
 

Diante disso, observamos que a construção social da identidade, nas práticas de 

uso da língua, é impossível de ser pensada sem focalizar os sujeitos envolvidos em um 

contexto de produção dialógico, no qual envolva uma dada esfera da realidade humana 

em que os enunciados estejam ligados  a outros passados e futuros. Forma-se, com isso, 

um contínuo de comunicação verbal, enunciado, que, nas palavras de Bakhtin,  

(...) é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado 
dos elos precedentes que o determinam, tanto de fora quanto de  dentro, 
gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. 
Entretanto, o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas 
também aos subseqüentes da comunicação discursiva. Bakhtin (2003, p. 300, 
301) 
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Desta maneira, pode-se afirmar que todo discurso provém de alguém que tem suas 

marcas identitárias específicas, estas o localizam na vida social e o posicionem no 

discurso de um modo singular, assim como os seus interlocutores.  

Logo, estudar a construção das identidades por meio dos estudos lingüísticos, 

socioantropológicos e, consequentemente, do discurso é examinar os contextos 

institucionais de uso específico de linguagem, nos quais as pessoas estão agindo. Tais 

ações se constituem lingüística e discursivamente e são constituídos por diferentes 

contextos de família,  escola,  comunidade onde vive, ou mesmo neste escrito. 

 Por essa razão, revelar o que fazem nessas práticas de constituição da vida social  

é examinar os efeitos sociais dessas práticas discursivas na constituição das identidades 

sociais, sejam elas de gênero, raça, sexualidade, idade, profissão, dentre outros. Ou seja, 

é entre outras coisas basear-se no fato de que qualquer proposta de estudo de línguas em 

que se pretenda incluir a identidade, não se despreze a cultura e as relações 

interculturais que apontam para diferentes relações dialógicas e socioantropológicas.   

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Para proceder à análise dos dados coletados subdividimos esse item do estudo em 

três subitens. No primeiro é exposto o corpus de análise; no segundo e terceiro nos são 

apresentadas as análises propriamente ditas, conforme se verifica a seguir. 

4.1 O corpus em estudo 

Eu não sou daqui (boi de roça) 

Eu não sou daqui 
Eu quero que o sinhô me diga 
Onde foi que eu estava onte 
Onde foi que eu estava onte 

 
Eu tava na minha roça 

Aprantando minha mandioca 
Por detrás da serra longe (velha ponte) 

Por detrás da serra longe Oô ôô 
Essa terra é minha 
 Essa terra é sua 

Eu vim da terra da lua 
Trouxe dois diamantes 

Trouxe dois diamantes Oô ôô 
 

Você me leva pra casa 
Que eu sei que a coisa é dura 

Você me leva pra casa 
Ô trabalhar na agricultura 
Ô trabalhar na agricultura 

 

Preciso falar com você 
Até de madrugada 

Preciso falar  com você 
Meu amor não era eu nem nada 

 
E eu vou prantar 
E eu vou prantar 

Lá d’Aruanda 
Lá d’Aruanda, ô 

Eu vou-me embora que é de noite 
Meu amor fica sozinha 

E pode chegar um marvado, meu amor 
Judiar da pobrezinha 
Judiar da pobrezinha 

 
Amor 

Dandiô lelê dia direrê 
Ô a 

 
Eu vou sambar 
Eu vou sambar 
Lá d’Aruanda 
Lá d’Aruanda 

FONTE: CD Quixabeira de Lagoa da Camisa: Ô pandeiro! Ô viola! 
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Assim, a partir do relato oral da história do que é um “boi de roça” feito por um 

dos moradores nascido e criado, há mais de cinquenta anos,  na zona rural do Distrito de 

Maria Quitéria, sabe-se que é comum esse tipo de narrativa oral na região.  

O contexto social de produção é o dessas narrativas serem cantadas, sobretudo, no 

período de “bata do feijão” em que, no final da colheita, os lavradores se reúnem, em 

forma de mutirão, para limpar o feijão colhido que solta da palha com  a execução das 

batidas e ao som das vozes dos trabalhadores entoando os “bois de roça”. Além disso, é 

comum que o “boi de roça” possa ser cantado capinando a terra ou cavando as covas, o 

que ocorre, normalmente no período do inverno em que os agricultores preparam o solo 

para receber  as sementes. 

Assim, o “boi de roça”  trata-se de um canto de labor. Tanto o é, que um dos 

líderes do grupo Quixabeira foi enfático em sua fala ao afirmar que: “- a gente não canta 

o boi de roça em show, só se o produtor pedir; insistir mesmo”.  

 
4.1.1 Boi de roça: Uma abordagem dialógica das relações de sentido em 

interações vivas 
 

Na amostra coletada, “boi de roça”: Eu não sou daqui verificamos que se trata da 

narrativa oral; de um enunciado concreto criado para o labor; um gênero usado para o 

trabalho na agricultura e que tem relevância excepcional, pois 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de gênero dos 
enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme 
importância para quase todos os  campos da lingüística e da filologia. Porque 
todo o trabalho de investigação de um material lingüístico concreto(...) opera 
inevitavelmente com enunciados concretos (escritos ou orais) relacionados a 
diferentes campos da atividade humana e da comunicação (...) de onde os 
pesquisadores haurem os fatos linguísticos de que necessitam. Bakhtin (2003, 
p.264) 
 

Inicialmente, os dados de análise revelaram estar em conformidade com aquilo 

que considera Bakhtin (2003), que os fios dialógicos os quais constituem o “boi de 

roça” se materializam de forma interativa entre os sujeitos e, por sua vez, promovem a 

evocação do dialogismo, caracterizado por se relacionar com outros tantos discursos. 

Nesse sentido, verificamos a interação das diferentes vozes, que se inicia desde o 

momento de inspiração e elaboração da letra da narrativa oral; para quem será dirigido e 

até por quem será executado. 

 Do ponto de vista da interação dialógica da inspiração (conforme atesta o seu 

autor, que aqui denominaremos V.C.), o seu “boi de roça” decorre do ensino de seu avô 

que, durante o trabalho com as lavouras, lhe deixou como legado o fato de que: “Ó meu 

fio, quando você estiver trabaiando não canta somente  os bois de roça dos outro, faz tu 

também o teu, conforme  teu avô te ensina”.  
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Já a interação dialógica que se estabelece para quem foi dirigido o “boi de roça” 

em estudo; o Sr. V.C. atesta que foi para um amigo que precisava da ajuda dos demais, 

porque a sua lavoura de feijão era grande para ser colhida e demandava muita gente 

para o trabalho. 

Por seu turno, aqueles que  trabalharam auxiliando na bata do feijão interagiam 

dialogicamente tanto com o autor da letra do “boi de roça”, como também entre si e 

com o proprietário da terra. 

Os dados do contexto em estudo mostraram, portanto, que houve tanto a interação 

de diferentes vozes (autor  da letra/ dono da terra/ demais trabalhadores), quanto a sua 

relação com outros discursos (do avô sobre o neto, que se tornou autor das letras de 

“bois de roça”).  

Portanto,  pode-se afirmar que em Eu não sou daqui observamos a interação de 

diferentes vozes e sua relação com outros discursos, de onde deriva o objeto do 

dialogismo, que são as relações dialógicas estabelecidas nas interações das linguagens 

cotidianas. Essas por sua vez, executadas em contextos específicos os quais 

compartilham o campo da atividade humana, que nesse caso é o da agricultura. 

Mais adiante, Bakhtin [Voloshinov] (1926, p. 4) atesta que  “na vida, o discurso 

verbal é claramente não auto-suficiente. Ele nasce de uma situação pragmática extra-

verbal(...) tal discurso é vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem 

perder sua significação”. É por essa razão que o autor propõe a questão  de como o 

horizonte extra-verbal se relaciona ao discurso verbal e como o dito se vincula ao não-

dito. 

Desta forma, o primeiro fator a ser considerado como categoria de análise do 

contexto extra-verbal em Eu não sou daqui é o horizonte espacial comum. Para Bakhtin 

se trata da unidade do visível entre os interlocutores que, neste caso em estudo, são: 

zona rural, roças e respectivas plantações, uma vez que um “boi de roça” só é 

visto/ouvido no labor da agricultura. 

A segunda categoria de análise pressupõe, conforme Bakhtin, a noção do 

conhecimento e a compreensão comum dos interlocutores acerca da situação. Dessa 

maneira, todos os agricultores da região sabem que, a partir do mês de setembro 

naquelas localidades, começam as primeiras chuvas que prenunciam a preparação da 

terra e o subseqüente plantio. Assim, da situação vivenciada, já conhecida, 

compreendida e partilhada é que se entoa o “boi de roça”. 

De acordo com os estudos Bakhtinianos,  a terceira noção que pressupõe o resgate 

do contexto extra-verbal é a da avaliação que, segundo o autor, se dá entre os 
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interlocutores sobre a situação. Assim, os agricultores unanimemente afirmam que um 

“boi de roça” só pode ser cantado durante o trabalho, não é música para show, mesmo 

pertencendo à coletânea do CD gravado pelo grupo.  Abre-se exceção para entoação da 

canção, caso seja solicitado pelo produtor, a fim de se divulgar para aqueles que nunca 

ouviram um “boi de roça”. 

Desta maneira, como todos esses elementos só são captados na sua “real, viva 

implicação” Bakhtin (1929, p.5); um “boi de roça” permanecerá sem especificação no 

contexto verbal de enunciação, para os sujeitos que desconhecerem a situação de 

entoação partilhada comumente entre os interlocutores.  

Portanto, do conjunto da percepção sobre “o horizonte espacial e ideacional 

compartilhado pelos falantes” Bakhtin (1929, p.5), é que se coloca a última categoria de 

análise para desvelar os significados inerentes aos enunciados, que é a noção de 

presumido. 

Nas palavras do pensador russo, os enunciados concretos são capazes de 

desenvolver ativamente uma ação; esboçar um plano para uma ação futura ou mesmo 

organizá-la.  Assim, a partir disso, se infere que o “boi de roça” ao ser entoado, 

constituindo-se um enunciado oral concreto, “une os participantes da ação comum como 

co-participantes que conhecem, entendem e avaliam a situação de maneira igual.” 

Bakhtin (1929, p.5) 

Portanto, concordamos com as afirmações Bakhtinianas de que se reconhece a 

situação extra-verbal, compreendida a partir das categorias de análise postuladas pelo 

autor, não como a causa externa do enunciado, mas como parte integrante da estrutura 

de significação deste. 

 

4.1.2 Boi de roça: Uma abordagem lingüística da construção das identidades 
sociais, considerando os elementos estruturais da narrativa 

 

A segunda vertente de análise  aqui considerada foi a da sociolingüística, que 

consistiu em verificar as interações cotidianas e dialógicas de um contexto sócio-

historicamente situado, a zona rural, avaliando a construção das identidades sociais 

daqueles sujeitos, remanescentes de quilombos, a partir do modelo descrito por Labov 

(1972, LABOV & WALETZKY, 1967) sobre os elementos estruturais da narrativa, que 

sugere as seguintes noções: resumo, orientação, complicação, avaliação, resolução e 

coda. 

Embora esse modelo de análise tenha sido desenvolvido com a perspectiva de se 

discutir sobre a transformação da experiência na narrativa sintáticaxv, Labov (1972) 

propõe, a partir do conceito de narrativa, se recapitular experiências passadas 
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comparando uma sequência verbal de uma sequência de eventos, em que se infere, 

realmente, terem ocorrido.  

Nesse sentido, se engendram, conforme destaca ou autor, a estrutura global da 

narrativa, cujas categorias de análise se discutem a seguir. 

Os dados revelaram na narrativa oral que ela inicia com a apresentação do 

resumo. Essa categoria de análise do modelo Laboviano nos é apresentada no início 

com o título: Eu não sou daqui: boi de roça. Assim, tanto na introdução, quanto na 

colocação inicial da primeira estrofe, o narrador sumariza toda a história. Isso porque, o 

termo “boi” é empregado na região como sinônimo de plantio. Assim, “boi de roça”, 

significa plantio, o que denota que aquela lavoura em que ele estava 

cantando/trabalhando não lhe pertencia. Dessa forma, estava-se “roubando o boi”, ou 

seja, tinha gente, que não era dono, ali presente. 

Em seguida, os dados revelaram a orientação. Nessa categoria de análise, cuja 

função é orientar o ouvinte em relação à pessoa, lugar, tempo e por quem os eventos 

narrados foram desempenhados, observamos todos os itens presentes.  

Assim, a pessoa para quem é direcionada a narrativa, constitui-se como 

interlocutor imediato, é tratado por “sinhô”; o mesmo que agricultor ou proprietário da 

lavoura.  

O lugar, se mostra como sendo as terras, o próprio espaço em que se encontrava o 

mutirão de agricultores. 

 O tempo, por sua vez, é uma categoria que aparece, quando na letra se mostra o 

questionamento: “onde foi que eu estava onte”; o que denota que ontem, os meus 

afazeres eram em outro local: “eu tava na minha roça/ aprantando mandioca” e hoje é o 

tempo em que Eu  “narrador/ por quem os eventos narrados foram desempenhados”, me 

faço presente para lhe oferecer ajuda. Esse auxílio, por sua vez, estava a acontecer no 

tempo madrugada: “preciso falar com você/ até de madrugada”. Destaca-se que, de 

acordo com a prática cultural da região, o “boi roubado” o qual esse “boi de roça” 

estava sendo entoado/trabalhado ocorreu de madrugada, o que faz jus ao fator 

surpresa/auxílio desprendido/viver em comunidade – por isso, “roubado”.  

Já a complicação, por compreender uma série de eventos ordenados levando em 

conta o tempo, aparece em toda a narrativa oral do “boi de roça”, como por exemplo: eu 

não sou daqui; eu tava na minha roça; eu vim; você me leva pra casa/ que eu sei que a 

coisa é dura. 

 A Resolução que ocorre no desenrolar dos fatos; na motivação do porque Eu 

(narrador) estou aqui, constitui-se pela atitude deste em relação às demais partes da 
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narrativa; o que se mostra em: e eu vou prantar/ eu vou prantar/ Lá d’Aruanda (nome da 

comunidade/contexto onde se realizou outro “boi  roubado” e que serviu de exemplo 

para ser colocado no “boi de roça” Eu não sou daqui). 

A Coda, por sua vez, se mostra quando o narrador sai da narrativa e retorna ao 

presente. Efetivamente, os dados da narrativa oral revelaram que no item Coda o autor 

“sai da narrativa” e se coloca no presente, o qual é mostrada a sua realidade: a de, após 

o digitório/mutirão, o qual durou a noite inteira e todo o dia, a noite já caía e era visível 

o seu contexto de vida: preocupação em ter que deixar a esposa mais uma madrugada 

sozinha e alguém fazer-lhe maldade: “é de noite/ meu amor fica sozinha/ e pode chegar 

um marvado, meu amor/ judiar da pobrezinha”.  

Por seu turno,  é na Avaliação em que se revelam atitudes do narrador em 

relação às demais partes da enunciação, dando-se relevância aos fatos acontecidos. 

Logo, assim como Hoffnagel (2010) que ao analisar a noção de Avaliação, uma 

das categorias colocadas por Labov, em um dos inquéritos do NURCxvi-Recife, chegou 

à conclusão de que no seu trabalho, as Avaliações deram a ideia das identidades sociais 

estarem à mostra em todo o inquérito analisado. Da mesma forma, pode-se constatar 

que em Eu não sou daqui, as identidades sociais são mostradas em toda a narrativa, 

constituem e são por elas constituídas em um processo de interação dialógica e 

discursiva visíveis nas identidades sociais do sujeito: solidário (que vai ao auxílio do 

companheiro de labor e leva consigo dois diamantes, o mesmo que duas enxadas, pois 

se uma delas desacunhar, a outra estará a postos);  a de agricultor (e eu vou prantar/ eu 

vou prantar/ Lá d’Aruanda) e a de pai de família que demonstra preocupação em ter 

deixado a sua esposa sozinha.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da retomada do percurso de reflexão proposto e considerando 

objetivamente as questões que nortearam o presente estudo pode-se afirmar, tomando 

por base os dados revelados, que as práticas de narrativas orais, como é o caso do “boi 

de roça” em estudo, desenvolvidas no contexto cotidiano são práticas discursivas, 

dialogizadas e significativas para os sujeitos nos seus usos.  

A construção identitária na letra do “boi de roça”, Eu não sou daqui, que constitui 

o contexto  social dos afrodescendentes, sugere uma das possibilidades de construção 

sócio-cultural, o que se dá por meio da linguagem dialogizada presente nos discursos 

dos “bois de roça”  cantados em contextos sociais específicos. Já as identidades se 
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mostraram cambiantes nos múltiplos discursos e posições ocupadas pelos sujeitos 

sociais, o que as fazem estar em constante construção. 

Portanto, consideramos que para as categorias de análise aqui apresentadas não se 

exaurem as possibilidades de interpretação, pelo contrário,“não existe a primeira nem a 

última palavra, e não há limites para o contexto dialógico(...) Não existe nada 

absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande 

tempo” Bakhtin (2003, p.410). 
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