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A ORALIDADE DAS CANTIGAS: TRADIÇÃO E COTIDIANO NA POESIA DE 

ADÉLIA PRADO 

 

Samantha Danielly de Abreu1 

 

Resumo: Este trabalho propõe a análise de aspectos da oralidade na poesia de Adélia Prado e 

como a autora busca, em um contexto cotidiano, rememorar e reviver a experiência da 

tradição através de cantigas e parlendas de sua comunidade, no interior de Minas Gerais. Ao 

incorporar elementos orais e coloquiais em sua poesia, Adélia Prado reflete não só sobre os 

valores da linguagem popular – defendidos desde o modernismo -, mas, também, sobre sua 

importância enquanto construção de memória e condições vivência, próprias de um Etnotexto. 

Para a análise, usaremos o poema “Morte Morreu” (do livro O Pelicano, 1987), sustentando-o 

à luz da teoria de tradição oral de Paul Zumthor, além dos conceitos de memória e Etnotexto 

de Jean-Noël Pelen.  
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A poeta brasileira Adélia Prado é reconhecida por sua linguagem coloquial, pela 

valorização do cotidiano e da cultura mineira2. Nascida em Divinópolis – MG, ela insere em 

sua poética elementos que buscam reviver a tradição de sua comunidade e que procuram 

rememorar estilos de educação e convivência populares. 

Analisada a partir desse ponto de vista, a obra de Adélia Prado já foi motivo de 

questionamentos e críticas, justamente por incorporar elementos de tradições familiares e 

religiosas em momentos de revoluções sociais, políticas e inovações literárias. Vale dizer que 

seu primeiro livro, “Bagagem”, foi lançado em 1976, década em que a poesia marginal e a 

geração mimeógrafo, embora também buscassem usar a coloquialidade como resistência 

estética, almejavam a transgressão e inovação poética como forma de revolução artística 

frente à ditadura militar. 

Adélia Prado passou incólume pela temática da resistência política. Sua obra não 

buscou contestar, afrontar nem resistir às imposições políticas da época. Sua preocupação era 

                                                           
1 Mestranda em literatura brasileira pelo programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Universidade 

Estadual de Londrina (PPG-UEL). E-mail: sa.d.abreu@gmail.com. 
2 Mais informações sobre a linguagem e a poética de Adélia Prado pode ser conferida na dissertação “A poesia 

de Bagagem, de Adélia Prado”, apresentada por Maira Carmo Marquez, para o departamento de literatura 

comparada da USP, em 2012. 
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a resistência dos modos populares de vida e de linguagem. A poeta estava preocupada em 

mostrar um povo simples, de fala simples. A coloquialidade de sua linguagem aparentemente 

trivial surgiu de forma natural e como parte inerente de sua criação e de seu meio, de sua 

comunidade. Alimentada pela cultura popular, a poeta - dando voz a membros de sua família, 

ao padre de sua comunidade, às beatas, aos lavradores, ao povo simples de sua pequena 

cidade de interior – trouxe para sua literatura a fala de seu povo, o sotaque mineiro e a língua 

puramente popular tão almejada literariamente desde o modernismo.3 Trata-se de um texto 

enraizado em suas origens culturais e tradicionais. 

Para entender a importância da voz na obra de Adélia Prado, faz-se importante 

ressaltar como a oralidade passa pela experiência da poeta através de diversas formas de 

performance e de poesia falada. O enorme gosto pela declamação e por apresentar seus textos 

lidos por ela mesma faz com que sua obra adquira uma nuance completamente diferente: a 

apresentação do texto lido dá a ele o sentido vivo do devir próprio da performance. Ela preza 

pela poesia falada, pela força da voz viva, pela energia da presença no momento em que a 

poesia acontece. 

Ela assume que desenvolveu gosto pela poesia declamada desde criança e da época 

escolar. Ainda pequena era incentivada pelo pai, um ferroviário de pouca escolaridade que 

tinha gosto por ler e ouvir as poesias declamadas pela filha. Em uma entrevista concedida 

para a Folha de São Paulo em 1993, Adélia Prado relatou “Meu pai só tinha o terceiro ano do 

grupo escolar. Eu lia os poemas pra ele. Não é que ele entendesse os registros todos, mas 

quando eu acabava de ler, ele estava chorando. Porque ele entendia o que é pra ser entendido 

na obra.” (DUARTE, 1993). Nota-se que no contexto familiar, desde a infância a poeta já 

vivia a importância da poesia falada, da força da voz poética, da energia que emana quando o 

momento poético e encontra com a força da presença da voz. 

Posteriormente, já publicada, ela se envolveu em diversos projetos que levaram poesia 

para os palcos em situação de performance, declamação e gravação. Alguns exemplos são as 

apresentações que realizou em 1988 tanto em Nova Iorque, na Semana Brasileira de Poesia, 

quanto no Rio de Janeiro na ocasião de lançamento de seu livro “A faca no peito”. Em 2000, 

                                                           
3 A afirmação do modernismo, com a valorização do cotidiano e do coloquialismo, se deu através da dicção 

poética não só de Adélia, mas também dos poetas marginais. Isto pode ser entendido melhor no texto ‘Poesia 

vírgula viva’, de Armando Freitas Filho (1979/1980). 
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gravou o CD “O Tom de Adélia” lendo poemas de seu livro “Oráculos de Maio” (1999). Mais 

tarde, em 2006, foi homenageada durante a 4° FLIP – Festa Literária Internacional de Parati – 

pelos 30 anos de “Bagagem” (1976) e, na ocasião, se apresentou lendo seus poemas. Além 

disso, emprestou a dramaticidade vocal de seus poemas para adaptações teatrais de inúmeros 

grupos, sendo principal o espetáculo “Dona Doida: um interlúdio” (1987), protagonizado por 

Fernanda Montenegro e com apresentações no Brasil, Uruguai, EUA, Itália e Portugal. 

Como visto, a oralidade sempre esteve viva não apenas na temática e na obra de 

Adélia Prado, mas também em sua vida familiar e cultural. Falar os poemas e colocá-los em 

situação performática fez com que a tradição e a raiz da coloquialidade fossem incorporadas 

poeticamente.  

A busca pela voz como experiência, como nostalgia e como memória faz parte da 

completa vivência poética da autora. Por isso, quando ela insere a fala popular em sua poesia, 

é inevitável percebermos os diversos índices de oralidade dos quais nos fala Paul Zumthor em 

seu livro “A letra e a voz”, evidenciando a presença de uma cultura oral através da voz que 

fala, de sua vibração e seus rumores:  

 

Por ‘índice de oralidade’, entendo tudo o que, no interior de um texto, 

informa-nos sobre a intervenção da voz humana em sua publicação - quer 

dizer, na mutação pela qual o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado 

virtual à atualidade e existiu na atenção e na memória de certo número de 

indivíduos. (ZUMTHOR, 1993, p.35) 

 

Esse estado virtual é justamente a imaterialidade da oralidade existente antes do texto. 

Já existe a fala que transmite culturas e costumes da comunidade (Etnotexto) antes de seu 

registro ou transcrição (etnotexto). 

Em seu texto “Memória da literatura oral” (1986), Jean-Noël Pelen define a literatura 

oral como “corpus de textos tradicionais em que cada realização se faz a partir de um 

esquema preexistente e tomado conscientemente – transmitidos de forma regular no seio de 

uma comunidade cultural, de modo comum e específico, por via oral” (PELEN, 1986, p.53). 

Assim, a literatura oral aparece enraizada no seio de uma comunidade com memória comum, 

mas tem a procedência de fontes indefinidas e anônimas.  

Esse texto comum e vivo, que rege regras e normas de vivência, Pelen chama de 

Etnotexto: aquele produzido e reproduzido como forma de caracterização de uma 
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comunidade, circulando de forma oral entre os membros dela e registrado na memória comum 

de todos que dela participam. 

Além disso, sobre os diferentes gêneros e temporalidades da literatura oral, Pelen 

argumenta (1986, p.58) que os textos são diferentes para melhor se complementarem dentro 

de um Etnotexto, cada um com sua função no cotidiano e com sua temporalidade, 

encontrando na memória a legitimação que a comunidade precisa.  

 

Dessa forma, cada momento da vida cotidiana, do templo à vigília, do 

trabalho ao lazer, é investido pela diferenciação feita dessa atividade de 

composição do sentido, de lembrança e, portanto, de constituição 

permanente da identidade da comunidade. 

(PELEN, 1986, p.63) 

 

Pelen ainda coloca em seu texto que o estudo do corpus dessa literatura oral segue 

cinco orientações fundamentais para a composição de um comunidade (1986, p.54), sendo: 1) 

a de iniciar e educar na primeira infância a respeito das regras e normas, principalmente 

através de canções e contos de fadas; 2) a de memorizar um saber a fim de não só reproduzi-

lo socialmente, mas também para transmiti-lo às outras gerações; 3) a de definir regras de 

comportamento para o melhor funcionamento do grupo; 4) a de definir características da 

comunidade, dando a ela identidade e representação; e 5) de definir limites entre os mundos 

natural e sobrenatural, dando a eles o papel de ilustrar e exemplificar modos de vida. 

Ao recortarmos da obra de Adélia Prado o poema “Morte Morreu”, de seu livro O 

Pelicano (1987), podemos perceber não só a presença da voz viva citada por Zumthor, mas 

também uma forma de educar/orientar na infância através de um Etnotexto enraizado na 

memória de uma comunidade, como informou Pelen: 

 
Morte Morreu4 

Quando o ano acinzenta-se em agosto 

e chove sobre árvores 

que mesmo antes das chuvas já reverdeceram, 

da mesma estação levantam-se 

nossos mortos queridos 

e os passarinhos que ainda vão nascer. 

                                                           
4 Para este trabalho, não se faz necessária a análise completa da temática e significados do poema. As 

observações e comparações teóricas serão feitas apenas sob o aspecto da presença da oralidade trazida por 

Adélia Prado através do uso do discurso direto e da parlenda como memória da infância. 
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“Ó morte, onde está tua vitória?” 

Eh tempo bom, dia meu pai, 

A mãe acalma-se, 

tomam-se as providências sensatas. 

Todos pra janela, espiar as goteiras: 

“Chuva choveu, goteira pingou 

Pergunta o papudo se o papo molhou”. 

Pergunta a menina se a vida acabou. (PRADO, 2015, p.236) 

 

No poema, a família, em pleno momento de luto, leva a criança até a janela para 

assistir à chuva – tão simbólica da vida e da renovação – e as formas de vida da natureza. A 

cantiga folclórica relembrada pela poeta remete imediatamente à uma forma aprendida na 

infância para lidar com a perda, com a morte. Ela traz, por meio da lembrança da voz, uma 

série de recordações afetivas e de saudosismo. A memória da voz viva na cantiga passa a ser a 

matéria poética para Adélia Prado.  

Para a comunidade da qual faz parte a poeta ou para quaisquer outras que tenham 

vivido a mesma experiência, a memória incitada pela cantiga remete imediatamente ao som 

da voz que se faz presente. Torna-se quase impossível ler o poema sem cantarolar a cantiga 

tradicional e recuperá-la como significação de um passado. A nostalgia e a lembrança da voz 

se torna forma de relembrar um modo de viver, se torna uma forma de recuperar a raiz do 

aprendizado e atualizá-lo sempre que outras perdas aparecerem. 

Pelen menciona em seu texto que embora haja em uma mesma comunidade uma 

diversidade de grupos, de gêneros e de costumes, “essa diversidade funciona como um 

conjunto ordenado, que tem sua coesão global, sob todos os aspectos, sem, contudo, constituir 

um sistema fixo.” (PELEN, 1986, p.61). Assim, ainda que haja diversidade nas formas de 

recuperação da oralidade, ainda que sejam diferentes as formas de cada grupo recuperar e 

lidar com sua tradição, esta se torna representativa do Etnotexto e carregada de um significado 

coletivo. E é este significado que representa a recuperação de um modo - de viver, de pensar, 

de agir - presente em uma comunidade. 

Sobre a importância da memória na tradição oral, Pelen (1986, p.55) lembra que, 

tendo nascido sozinho, o indivíduo sempre buscará ser integrado social e culturalmente. Neste 

caso, a descrição do espaço e das regras que o integrarão e deverão por ele serem assimiladas 

acontece pela literatura oral, expressando os saberes e a memória da comunidade.  
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A literatura oral é, então, de certa forma, uma memória coletiva que foi usada para 

educar, para ensinar normas. Por isso, deve ser constantemente confirmada e lembrada. No 

poema de Adélia Prado (2015, p.236), a parlenda “Chuva choveu, goteira pingou / Pergunta o 

papudo se o papo molhou” ensinou uma forma de revisitar a memória familiar do sofrimento 

e reaprender como lidar com ele. Em situações assim, o indivíduo recuperará a voz que ensina 

sempre que tiver pela frente uma situação parecida. Ele foi oralmente – pela cantiga – 

ensinado a viver apesar da perda, apesar da morte. Ele foi ensinado que mesmo no sofrimento, 

há esperança da vida, há possibilidade de renovação e recomeço. 

Percebe-se no poema, também, a espontaneidade coloquial reverenciando o cotidiano 

e as formas familiares de se viver e se educar a respeito da morte e do luto. O discurso direto 

que reproduz falas da comunidade e da família – “Ó morte, onde está tua vitória?” – também 

é um recurso usado não apenas neste poema como em diversos da obra de Adélia Prado, 

sendo mais uma marca da inserção da fala como voz viva dentro do poema: tanto para a 

recuperação de uma memória coletiva – através de cantigas, contos, provérbios, rezas, etc. – 

quanto para reviver uma memória individual e particular. Para revirar as próprias 

reminiscências.  

A presença viva dessa voz tão forte para a memória da poeta remete, também, aos 

conceitos citados por Paul Zumthor no livro Escritura e Nomadismo (2005), quando coloca a 

voz envolvida em valores fundadores de uma cultura e como um fator mais importante do que 

a própria palavra. Para Zumthor, “a voz ultrapassa a língua; é mais ampla do que ela, mais 

rica” (2005, p.63) e também “a voz, em certos casos, se impõe a tal ponto que tende a 

dissolver a linguagem” (IBIDEM, p.65). Ou seja, em uma cantiga usada para remoer 

lembranças afetivas, a linguagem deixa de ser primordial – não importa mais o que se canta, 

mas voz que canta e a memória que a voz desperta. É a lembrança da voz e o que ela ensinou 

nas situações em que foi usada que trará a significação e atualização da tradição para a 

vivência. 

Zumthor destaca que: 

 

Entendamos por poesia esta pulsão do ser na linguagem, que aspira a fazer 

brotar séries de palavras que escapam misteriosamente, tanto ao desgaste do 

tempo, como à dispersão no espaço: parece que existe no fundo dessa pulsão 

uma nostalgia da voz viva. (ZUMTHOR, 2005, p.69) 
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A nostalgia da voz viva está intimamente ligada ao desejo de reviver o consolo 

daquele luto, dos sentidos da força da vida e da esperança vistos pela janela. É um desejo de 

vida presente na voz do passado, de atualizá-la para as experiências atuais. A cantiga inserida 

no poema atinge a memória dos que a leem de forma coletiva, em um espaço polissêmico e 

memorialístico. Espaço, aliás, muito forte em grande parte de toda a obra poética de Adélia 

Prado. 

Por meio dos conceitos de Paul Zumthor e de Jean-Noël Pelen podem-se perceber 

conceitos não apenas da presença de uma voz ancestral que atravessa tradições, costumes, 

nomos; como também da importância da memória para que um Etnotexto – essa experiência 

oral de modos de vida que nasce e nunca morre em uma comunidade - seja regularmente 

revisitado e atualizado no presente.  

Ao atualizar o Etnotexto, o indivíduo consegue reviver todo tipo de tradição de sua 

comunidade: as lições e formas conhecidas na educação formadora da infância, as formas de 

lidar com as mais diversas situações e sentimentos, as regras e leis que regem a convivência 

social, etc. 

No caso de grande parte da obra de Adélia Prado – especialmente no poema “Morte 

Morreu” analisado neste trabalho – a poeta usa formas diversas de rememorar a voz de sua 

comunidade. Ela tem sede da voz viva que se enraizou em suas lembranças, as vozes de sua 

família, de seu núcleo de formação: seja pela voz inserida através do uso do discurso direto; 

seja pela recuperação de cantigas e fábulas; seja por rezas, costumes e falas coloquiais de seu 

povo. 

No poema analisado, pode-se perceber o desejo da poeta por lembrar a infância e os 

ensinamentos da família de como viver, de como lidar e superar o sentimento de perda pela 

morte. Em sua memória, a cantiga usada em um momento de luto imediatamente remete à 

forma (nomos) enraizada de ensinar, ainda na infância, sobre a esperança na vida e nas formas 

de viver a natureza.  

Através dos recursos da oralidade que usa em sua poesia, Adélia Prado assume um 

lugar de transmissora da voz viva. Aliás, da mesma voz que, embora não se possa mais 

conhecer a origem e a temporalidade, é responsável pela tradição que ensina, que educa, que 

acultura, que limita, que cria. E que precisa ser constantemente lembrada, revivida e 

atualizada para as novas e futuras gerações da comunidade.  
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Como lembra Zumthor ao tentar explicar a filiação da voz de uma tradição em um 

grupo: 

A hipótese é inverificável, já que as vozes passadas se calaram; o que funda 

sua validade é sua fecundidade, sua capacidade de captar o particular no 

meio do geral [...] traços de uma situação em que tudo era confiado às 

eventualidades das transmissões vocais. (ZUMTHOR, 1993, p.45) 
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