
¬ ANA ELIZABETH DINIZ

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬ “A folha da bananeira ba-
lanceou  e  quebrou  no  
meio, vou buscar meu papa-
gaio que tratou de vir e não 
veio. Fica em casa, fica em 
casa pela sua proteção e,  
por favor,  não se esqueça 
de fazer uma oração pedin-
do à divindade cura e liber-
tação”. Esta é uma de deze-
nas de cantigas que fazem 
parte da tradição cultural 
do povo lindo e alegre do 
Vale do Jequitinhonha, nas 
festas, nas celebrações de 
colheita,  nos  encontros  e  
nos nascimentos das comu-
nidades.

Tradição que se apren-
de desde miúdo em casa ou 
com os anciões das comuni-
dades. Entremear esses cân
ticos com versinhos é uma 
arte conhecida como “jogar 
versos” e que desde o início 
da pandemia ganhou lonju-
ra por meio do projeto Ver-
sinhos do Bem-Querer cria-
do pela ONG Ajenai, de Dia-
mantina.

“O projeto foi  pensado 
para gerar renda para as co-
munidades durante o isola-
mento social. São pessoas 
que moram em regiões de 
difícil acesso e com poucos 
recursos. Agregamos valor 
a esse saber e valorização 
de seu saber e sua arte”, co-
menta Viviane Fortes, coor-
denadora do projeto Mulhe-
res do Jequitinhonha e do 
projeto Versinhos de Bem-
Querer, ambos da ONG Aje-
nai.

O retorno tem sido ex-
cepcional e não poderia ser 
diferente. As ‘jogadoras de 
versos’ têm um talento de 

improviso nato e criam ver-
sos  que  emocionam,  moti-
vam e homenageiam. Os pedi-
dos  são  feitos  pelo  site  
www.versinhos.com.br.  A  
pessoa informa o  nome de 
quem vai receber o verso e 
conta um pouco sobre as qua-
lidades que deseja ressaltar 
em quem vai receber o mi-
mo. O pedido é encaminha-
do para uma das ‘jogadoras 
de versos’ que vai criar e en-
viar  o  áudio.  Os  versinhos  
personalizados  custam  R$  
26,00.

“Ao  comprar  um  versi-
nho, você entra na brincadei-
ra e ajuda a espalhar a ale-
gria e a beleza da cultura do 
Vale. E ainda contribui para 
que  essas  famílias  possam  
passar  por  esse  período de 
pandemia com maior segu-
rança. Não tem como não se 
emocionar com a simplicida-
de, pureza, delicadeza e amo-
rosidade  dos  versinhos.  As  
pessoas nos retornam agra-
decendo emocionadas e im-
pactadas com a força e bele-
za  dessa  cultura  popular”,  
conta Viviane.

Alguns  depoimentos  di-
zem o seguinte: “Essas mu-
lheres  cantam com o cora-
ção”. “É muita emoção, bele-
za, delicadeza, carinho”. “Os 
versinhos  traduzem  exata-
mente a pessoa. O mundo es-
tá precisando disso”.

CHICO BUARQUE. E Marli de Je-
sus Costa, 41, moradora da 
comunidade  Curtume,  que  
pertence a Jenipapo de Mi-
nas, recebeu a incumbência 
de  compor  versinhos  para  
ninguém menos que Helena 
Buarque de Holanda. Apro-
veitou o ensejo e ‘jogou ver-
sos’ para o pai,  Chico Buar-
que de Holanda.

“Vou tirar minha despedi-
da no pé de alecrim, hoje eu 
canto pro Chico com muito 
carinho. Ele é compositor, ou-
tro igual ele não tem, parece 

um cravinho roxo no biqui-
nho do quenquém. Ele é ami-
go do Lula, ama o povo brasi-
leiro. Esse é o Chico Buar-
que, é um homem verdadei-
ro. A lua já vem saindo de 
trás do pé de fulô, não é lua 
não  é  nada  é  Chico  puro  
amor.  Joguei  meu barqui-
nho n’água com carinho e 
muito amor. Chico você é bo-

nito cai que nem sereno na 
flor”.

O que ela não contava é 
que o compositor respondeu 
com uma cantiga: “Durante 
a noite inteira escuto como 
quem sonha a Marli borda-
deira, lá de Jequitinhonha”. 
E houve tréplica da Marli:  
“Bonito o Chico falou, boni-
to  eu  vou  responder,  um  
amor fora do outro faz o co-
ração doer”.

Marli  conta que depois  
desse projeto sua vida mu-
dou bastante. “Os versos fa-
zem bem  para  as  pessoas  
que escutam e  se  emocio-
nam. Eu dou graças a Deus. 
É preciso saber rimar, combi-
nar as palavras e cantar em 
verso  a  personalidade  da  
pessoa”, ensina.

Mensagem

Kárem Antônia Ferreira 
é uma jovem de 19 anos, mo-
radora de Ribeirão de Areia, 
município  de  Jenipapo  de  
Minas. “Comecei ainda ado-
lescente nas fogueiras e en-
contros.  Amo cantar músi
cas  tradicionais  e  também 
criar e faço parte do Coral Ri-
beirão de  Areia.  Os  versi-
nhos  têm  ajudado  as  pes-
soas neste momento de pan-

demia, há muitos idosos e 
pessoas solitárias que pre-
cisam de um alento.  Fico 
especialmente  emociona-
da quando crio para avôs, 
pois perdi duas avós recen-
temente. Fico muito gratifi-
cada quando recebo o re-
torno das pessoas. É mara-
vilhoso”, conta.

Grace Matos, 37, mora 
em Araçuaí.  “Jogar versi-
nhos é uma bênção, e com 
o projeto estou tendo ren-
da, pois sou mãe do Orfeu 
(8 anos) e da Valentina (7 
anos). Este é um saber tra-
dicional que faz parte  de 
nossas vidas.  Jogo versos  
com amor, mas sou muito 
chorona  e  me  emociono  
com os retornos e a grati-
dão das pessoas”, diz.

Um versinho encomen-
dado que a marcou foi feito 
para uma moça que foi dei-
xada novinha em um abri-
go, saiu de lá aos 18 anos e 
é advogada. “Atualmente, 
ela luta contra um câncer 
raro, mas nunca mostra de-
sânimo. Fiquei muito sensi-
bilizada”, comenta. (AED)

Versos de bem-querer acalentam

“As pessoas estão sem saber 
como será o dia de amanhã”

Versinhos retratam 
histórias e 
exemplos de vida

Mensagens. Mulheres do médio Jequitinhonha personalizam tradição cultural em tempo de pandemia

Canções emocionam 
quem recebe e 
levam mensagens de 
amor e positividade

ÉRICA RIANI/DIVULGAÇÃO

Marli de Jesus 
Costa, jogadora 
de versos do 
Jequitinhonha

Nalva Aline de Jesus é educadora social de Jenipapo de Minas

ARQUIVO PESSOAL

Kárem Antônia Ferreira ressalta 

a importância da poesia 

ARQUIVO PESSOAL

¬ “Viva são Pedro, santo An-
tônio e são João. Viva o jornal 
“O TEMPO” trazendo informa-
ção”. O versinho saiu de impro-
viso e foi criado por Nalva Ali-
ne de Jesus Sousa Martins, 29, 
educadora social e moradora 
de Jenipapo de Minas, no Vale 
do Jequitinhonha, uma das mu-
lheres que fazem parte do pro-
jeto Versinhos de Bem-Querer.

“Canto com o coração e, 
por meio dos versinhos, procu-
ro alegrar quem recebe, pois 

sei que as pessoas estão com o 
coração triste,  preocupadas, 
sem saber o dia de amanhã”, 
diz Nalva, que escolhe as músi
cas em função do teor da men-
sagem. “O versinho que mais 
me emocionou foi o de uma 
pessoa que desejou agradecer 
o carinho da babá pelos seus fi-
lhos. O improviso leva em con-
ta a mensagem, que pode ser 
para alegrar, tirar a pessoa da 
depressão, da solidão. Procuro 
levar alento”, conta. (AED)

Delicadeza
Versos. Eles são ‘joga-
dos’ individualmente e 
podem ser cantados de 
improviso ou fazer parte 
de um repertório tradicio-
nal e também ser de “bem 
querer” ou de desafio.
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