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RESUMO

A pesquisa desenvolvida nesta tese tem como tema a mulher como testemunha de
uma comunidade oral, enquanto cantadora e autora de cordel. O objetivo, de uma
forma geral, é construir a historiografia dessas mulheres até então com pouca
visibilidade nesse trajeto. Para a construção de uma nova cartografia do folheto de
cordel e o mapeamento de vozes femininas ocultadas da história, faz-se reflexões
trazidas pelos estudos orais desenvolvidos, sobretudo os de Paul Zumthor, a partir
de conceitos como performance e vocalidade e da crítica feminista revisionista
brasileira, que consiste em recuperar a produção de textos produzidos por mulheres.
Estes dois campos teóricos são fundamentais para perceber e questionar pelo
menos duas vertentes da historiografia oficial: a que privilegia pesquisas voltadas
exclusivamente ao folheto enquanto poesia escrita e impressa, desconsiderando o
padrão oral e cantado dessa cultura – seu escriptocentrismo, e a que sempre se
baseou na exclusão da palavra e da presença femininas nesse campo a partir de
uma leitura androcêntrica. Essas duas perspectivas são questionadas nessa
investigação a partir de uma constatação inicial: de que, ao contrário do que
comumente se diz, a mulher, na realidade social e cultural do Brasil, sempre
produziu poesia, mesmo que essa não fosse publicada, e a sua ausência no
universo do cordel e da cantoria só se verifica no campo da historiografia literária.

ABSTRACT
La recherche développée dans cette thèse a comme thème la femme en tant que
témoin d’une communauté orale dans son rôle de chanteuse et auteure de cordel.
L’objectif, d’une façon générale, est de construire aussi bien l’historiographie de ces
femmes qui avaient jusqu’alors peu de visibilité dans ce domaine, que celle de la
cantoria. Pour construire une nouvelle cartographie du folheto de cordel et un relevé
des voix féminines occultées de l’histoire, sont faites des réflexions amenées par les
études orales développées sur le sujet, surtout celles de Paul Zumthor à partir de
concepts comme la performance et la vocalité et celles de la critique féminine
révisionniste brésilienne qui consistent à récupérer la production de textes produits
par des femmes. Ces deux champs théoriques sont fondamentaux pour comprendre
et remettre en question au moins deux versants de l’historiographie officielle: celle
qui privilégie des recherches tournées exclusivement vers le folheto en tant que
poésie écrite et publiée – chirocentrique – déconsidérant ainsi la norme orale et
chantée de cette culture et celle qui, dans ce domaine, s’est toujours basée sur
l’exclusion de la parole et de la présence féminines – à partir d’une lecture
androcentrique. Ces deux perspectives sont remises en question dans cette
recherche à partir d’une constatation initiale: contrairement à ce qui se dit
communément, la femme, dans la réalité sociale et culturale du Brésil, a toujours
produit des poésies, même sans être publiée, et son absence dans l’univers du
cordel et de la cantoria ne se vérifie que dans le champs de l’historiographie littéraire.
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