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CARVALHO, M. E. F. Pelas veredas do popular: um estudo sobre memória, identidade e 

narrativa histórica no contexto escolar. 2010. 144 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 

Letras) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, 2010.  

 

RESUMO 

 

O estudo das tradições populares intensificou-se, desde o século XIX, cujo objetivo principal 

tem sido o de resgate da memória, da identidade e dos fatos históricos vivenciados por deter-

minados povos/grupos. Essas tradições, sinônimo de folclore para muitos, começam a aden-

trar no contexto escolar, através da realização de inúmeros projetos de resgate e preservação 

das manifestações e objetos culturais populares. A partir desse entendimento, propomo-nos, 

com o presente trabalho, refletir sobre a inserção da cultura popular no contexto escolar, con-

siderando a relação entre essa cultura, memória, identidade e narrativas históricas; mais espe-

cificamente, buscamos entender qual é o papel da memória no resgate/reconstituição de de-

terminadas manifestações culturais e de fatos históricos, e, ainda, compreender a construção 

de identidades, através do diálogo entre os executores dos projetos e os seus informantes, con-

siderando a relação identidade e cultura popular. O corpus dessa pesquisa constitui-se do pro-

jeto de pesquisa A História e a Cultura dos povos da Serra do Bom Jesus e de dois dos 

seus documentários, cuja pesquisa foi realizada no ano de 2007, na Escola Estadual Coronel 

Fernandes, da cidade de Luís Gomes/RN. Para a instrumentalização teórico-metodológica, 

nos respaldamos nos estudos sobre cultura popular, de Ayala & Ayala (1995), Ayala (1988, 

2003), Garcia Canclini (1986, 2008), Certeau (1995, 2007); sobre memória, buscamos em E. 

Bosi (1986, 1994), Halbwacks (2006); sobre identidade em Bauman (2005), Silva (2008) e 

Hall (2003, 2005); e sobre narrativas históricas, fundamentamo-nos em Burke (1992), Thom-

pson et. al. (2006), dentre outros. Pudemos constatar que, ao ser objeto de ensino, a memória 

popular é instrumento de reconstrução e de embates identitários entre os entrevistadores do 

projeto e os informantes: por um lado, há uma identidade atribuída pelos entrevistadores do 

projeto, que é silenciada e/ou negada pelos sujeitos entrevistados; por outro lado, os colabora-

dores constroem uma identidade de si ou autodefinição, a qual é um modo de representação 

desses sujeitos frente aos demais grupos étnico/sociais. Observamos, ainda, que, através da 

memória dos homens e mulheres entrevistados, o passado e os fatos históricos são reconstruí-

dos, quase integralmente, sem a instância fundamental do presente e da experiência desses 

sujeitos. Aos entrevistadores, interessa a história oficial e os relatos da tradição mais antiga; 

nesse caso, os relatos orais apenas legitimam essa História e as manifestações culturais são 

vistas como práticas culturais de gerações passadas. Acreditamos que esse estudo possa con-

tribuir para um novo olhar e um novo encontro entre os homens letrados e a considerada alte-

ridade. 

 

 

Palavras-chave: Cultura popular; contexto escolar; memória; identidade e narrativa histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARVALHO, M. E. F. By pathways of popular: a study about memory, identity and telling 

story in school context. 2010. 144 f. Master Dissertation (Mestrado Acadêmico em Letras). 
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ABSTRCAT 

 

 

The popular tradition studies have been strengthen since nineteenth century, with the main 

purpose of take memory identity, and historical facts back, lived by social groups/people. 

Those traditions, folk to someone, have also taken schools, through projects that try to pre-

serve social and cultural manifestation. We took this fact and purpose reflects on the insertion 

of popular culture in school, considering the relations among culture, memory,   identity, nar-

rative stories. In a more specific way we try to understand what are the role of memory in 

taking back cultural manifestations and historical facts. And beside all this, want to under-

stand the construction of identity in through the dialog between those that develop project at 

schools and their interviewees, considering the relation between identity and popular culture. 

The corpus of this research is formed by a research project titled “A história e a cultura dos 

povos da Serra do Bom Jesus” and of two from documentaries, whose research was devel-

oped in 2007, in a public school from Luis Gomes Town, at Escola Estadual Coronel Fer-

nandes. As theoretical and methodological background we used the studies of popular culture 

of Ayala & Ayala (1995), Ayala (1988, 2003), Garcia Caclini (1986, 2008), Certeau (1995, 

2007). In what is related about memory we used the contribution of E. Bosi (1986, 1994), 

Halbwacks (2006); about identity Baunan (2005), Silva (2008) e Hall (2003, 2005) and about 

history narratives we took theoretical background in Burke (1992) Thompson et. al. (2006), 

among others authors. We could see that as teaching object cultural memory is a tool of re-

construction and identity embattles between interviewers of the projects and their informants: 

by one side there is a kind of identity pointed by the interviewers of the project that is silent or 

denied by the interviewee subjects. By other hands, the interviwees construct an identity and 

an auto-definition of themselves that is a kind of representation of themselves in front of other 

ethical and social groups. We also observed that through memory of interviewed men and 

women past and historical facts are reconstructed in a complete way without reference to pre-

sent or experience of those subjects. What do matter to the interviewees are the official stories 

and traditional version, and more ancient reports, in this case, oral reports legitimate the histo-

ry. Cultural manifestations are seen as cultural practices of past generations. We believe that 

this study can contribute to a new way to see and understand the way men meet themselves 

and their culture. 

 

 

Key words: popular culture, school context, memory, identity, history narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

Iletrado, camponês, rústico, oposto à civilização, nação; essas expressões definem al-

gumas das muitas concepções de povo, presentes em diversos estudos culturais emergentes, 

especialmente em fins do século XVIII. Guardião da memória e da identidade nacionais, o 

povo, visto como conjunto de indivíduos que detém os saberes mais tradicionais, portanto 

mais originais, deve ser valorizado, ter sua cultura registrada, antes de contaminar-se com os 

malefícios da sociedade moderna. 

Tais visões em torno do povo têm permeado um vasto campo de estudos, por vezes 

conflituosos. Numa acepção atual, povo se torna “público”, definindo-se em sua relação com 

a indústria cultural. Não mais analfabeto, nem pobre, mas consumidor. Nesse caso, mesmo 

em sua condição de submissão em relação a outras classes e/ou outras culturas, o povo é um 

conjunto de pessoas diretamente influenciadas pelos produtos e culturas midiatizados, vendi-

dos pelo mass media. 

Sob outro viés, essas divergências quanto à noção de povo influenciam, diretamente, o 

posicionamento e as diferentes abordagens adotadas por estudiosos e por professores na defi-

nição de procedimentos teórico-metodológicos para a realização do trabalho com a cultura 

popular, na escola. O universo cultural popular, aparentemente caótico pela sua heterogenei-

dade de práticas e objetos, torna-se caótico pela multiplicidade de interesses de diferentes 

áreas do conhecimento, que, na atualidade, vê, no popular, o modo primeiro de reconstituição 

histórica, identitária, cultural e de resgate de uma tradição em vias de desaparecimento. A 

cultura torna-se a porta de entrada para quase todos os estudos da sociedade, em perspectivas 

antropológicas, sociológicas, dentre outras. 

As práticas culturais populares são, para muitos estudiosos, um campo exótico de in-

vestigação. Antropólogos, sociólogos, folcloristas e muitos outros estudiosos das ciências 

humanas e sociais, desde a “descoberta do povo” (BURKE, 1989, p. 34), intensificaram as 

pesquisas em torno dessas práticas, cujo objetivo, a priori, tem sido o de resgatar as tradições 

e as identidades locais e nacionais. Mais recentemente, com o advento da História Social e 

Cultural, a memória popular se tornou objeto de interesse dos estudos históricos. Os relatos 

orais se tornam documentos inquestionáveis para o historiador e, desse modo, busca-se re-

construir, a partir da memória dos senhores e senhoras, fatos históricos, dos quais esses sujei-

tos foram participantes ou herdaram como saberes de sua comunidade/grupo.  

Entretanto, a cultura popular é, para muitos desses pesquisadores, sinônimo de tradi-

ção, e por isso entendem que sua existência se deu no passado, subsistindo, no presente, em 
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alguns lugares fechados às mudanças da modernidade, e/ou se constituindo como objetos da 

memória de velhos. Nesse sentido, o resgate da tradição e da história desconsidera as experi-

ências individuais, a atualidade e a reelaboração da memória. 

Entendemos, porém, que, ao negar o aspecto sempre atual de muitas dessas manifesta-

ções, esses estudiosos esquecem que essa cultura “surge [...] a partir das condições materiais 

de vida e nelas está arraigada” (GARCIA CANCLINI, 1983, p. 42). Sendo assim, a memória 

serve, para que os artistas e/ou velhos e velhas falem não apenas dos objetos e/ou saberes his-

tóricos e culturais, mas o façam, também, tecendo uma narrativa que se mistura com os fatos 

da sua vida. A narrativa histórica e/ou as lembranças de determinadas práticas culturais não 

estão isentas da criação individual, haja vista que cada sujeito conta e conta-se, a cada fato 

narrado, a partir de suas próprias convicções, de suas experiências individuais e, principal-

mente, da reelaboração indispensável da memória. 

Compreendemos, ainda, que o passado é posto em foco, com as marcas sempre vivas 

do presente. Relembrar é, para os indivíduos mais velhos, o modo de assegurar que ainda e-

xercem uma função social e, ao mesmo tempo, a possibilidade de reconstruir uma identidade 

que deseja mostrar aos demais sujeitos. Nesse ponto, é preciso reconhecer que os saberes cul-

turais e os fatos históricos permanecem na memória, por estarem intimamente impregnados 

dos modos de vida dos sujeitos que os guardam; estudar esses saberes é, também, entender e 

reconhecer os seus processos de produção e recepção por parte dos sujeitos que participaram 

da história ou detêm os saberes de seu grupo. 

Contudo, a escola, de modo geral, e as universidades elaboram projetos, que se basei-

am na ideia de resgate, valorização e conhecimento da cultura popular e das origens históricas 

e culturais locais e/ou nacionais, cujos projetos, quase sempre, não dimensionam o caráter 

dinâmico da memória. Muitos professores e demais sujeitos envolvidos no processo educaci-

onal propõem pesquisas nessa área, com a preocupação maior de catalogar, registrar, gravar a 

voz do povo, para que: (i) sua memória não seja esquecida por completo; (ii) as identidades 

culturais tradicionais, assoladas pela modernidade líquida
1
, sejam resgatadas e (iii) a história 

oficial seja reescrita pelas pessoas mais simples e que detêm, na memória, saberes peculiares 

dessa história. 

Nessa perspectiva, se, por um lado, inquieta-nos o fato de que, numa época de valori-

zação da alteridade e da diversidade cultural e identitária, a escola, muitas vezes, cede espaço 

insignificante para a discussão e o diálogo com essa diversidade, por outro lado, preocupa-nos 

                                                           
1
 Expressão utilizada por Bauman. 
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o modo como esse espaço tem propiciado um diálogo entre diferentes culturas e identidades. 

A cultura escolar, apesar de já estar mais aberta a esse diálogo, ainda reserva pouco espaço 

para a inserção da cultura popular, a qual, geralmente, aparece em projetos desenvolvidos 

uma única vez ao ano, com propósito de resgatar, catalogar os objetos culturais e/ou os sabe-

res das origens históricas e culturais de determinados grupos/povos. 

É preciso que reflitamos sobre a inserção da cultura popular na escola, considerando a 

relação entre memória, identidade e narrativa histórica, no intuito de entendermos como a 

escola tem cerceado esse diálogo com identidades e culturas “outras”, a partir dos projetos 

culturais, e, ainda, para compreendermos o papel da memória na reconstrução das identidades 

culturais, no contexto escolar, uma vez que, muitas vezes, a escola apenas legitima as repre-

sentações identitárias existentes, como é o caso da identidade negra, objeto de análise, neste 

trabalho. 

Aqui, cabe uma ressalva no que diz respeito ao diálogo com diferentes identidades, no 

contexto escolar. Ao reivindicar uma identidade que se supõe fixa, produz-se, não apenas nas 

universidades, mas também nas escolas da rede básica, projetos, como o aqui analisado, que 

tem o intuito de resgatar os aspectos mais típicos e os saberes históricos mais tradicionais e 

originais. Criam-se, nessa ótica, identidades puras, as quais representam todo um grupo, nação 

e/ou povo. Essas identidades são encontradas na tradição, na cultura mais antiga e, por isso, 

são a segurança do homem pós-moderno, que se vê no dilema da perda de sua identidade. 

Todavia, o diálogo com outras identidades nem sempre se dá sob forma harmônica. 

Mesmo que pareça contraditório, a identidade revela, mais do que uma identificação, muitas 

diferenças (cf. SILVA, 2008). A reconstituição histórica e cultural de determinados grupos 

reflete um modo peculiar de representação identitária, a qual pode entrar em conflito com a 

identidade legitimada socialmente. Em oposição a essa identidade, muitos sujeitos calam, 

silenciam, negam e criam uma outra identidade. 

Nessa mesma linha de pensamento, o conflito identitário instaura um conflito entre di-

ferentes visões da história. Cada sujeito vivencia e participa dos fatos históricos de modo dife-

renciado. Muitos fatos, considerados importantes para um indivíduo, podem não ser para os 

demais de um mesmo grupo. A memória (cf. RODRIGUES, 2008) seleciona os fatos que sig-

nificam, e, nessa ótica, ao tentar reconstruir a história de determinados grupos, sem considerar 

o fator principal da memória – a sua seletividade, muitos entrevistadores orais, situados no 

contexto escolar, poderão analisar os relatos orais como deturpações.  

Foi a partir dessas inquietações que desenvolvemos essa pesquisa, cujo objetivo geral 

se constitui em refletir sobre a inserção da cultura popular no contexto escolar, considerando a 
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relação entre essa cultura, memória, identidade e narrativas históricas. 

Ressaltamos que, para a consecução desse objetivo, e, consequentemente, para a reali-

zação satisfatória de todas as etapas da pesquisa, propomos alguns objetivos específicos, quais 

sejam: (i) entender o papel da memória na reconstituição dos fatos histórico-culturais, no pro-

jeto escolhido para análise; (ii) compreender a relação entre a cultura popular e a reconstrução 

das identidades culturais e (iii) analisar os relatos históricos, considerando a relação estabele-

cida entre esses e as vivências dos sujeitos. 

Esclarecemos que o objeto de análise dessa pesquisa é o projeto A História e a Cul-

tura dos povos da Serra do Bom Jesus, desenvolvido na Escola Estadual Coronel Fernan-

des, da cidade de Luís Gomes/RN, cujas fontes documentais que constituem o corpus são: o 

projeto de pesquisa supramencionado e dois documentários em vídeo. Esses documentários 

foram transcritos, considerando as marcas da oralidade e os elementos contextuais – pausas, 

silêncios, dentre outros. 

Para uma sistematização do trabalho, dividimo-lo em quatro capítulos, além das con-

siderações finais. No capítulo I, optamos por teorizar sobre os diferentes conceitos e aborda-

gens da cultura popular. Esse capítulo é composto, basicamente, por algumas discussões teó-

ricas sobre a diversidade de conceitos e de abordagens que envolvem a área de estudos da 

cultura popular, desde o século XVIII, com o advento do antiquário, até os estudos mais atu-

ais dos cientistas sociais. 

No capítulo II, tentamos refletir sobre as principais categorias de análise do nosso tra-

balho. Neste, trazemos breves discussões teóricas sobre a relação entre os estudos culturais 

populares, a memória, entendida numa ótica coletiva, a identidade, vista sob uma perspectiva 

social, e a virada dos estudos históricos, com a chamada Nova História, bem como a utiliza-

ção, por parte de muitos historiadores, do método da História Oral. 

No capítulo III, apresentamos o percurso da pesquisa e descrição do corpus. Nesse 

momento, falamos dos percalços e das pedras encontradas em um caminho que, parecendo-

nos fácil seguir, se tornou repleto de surpresas e desafios. Apresentamos ainda, nesse capítulo, 

a metodologia adotada e o corpus da pesquisa, o que possibilita ao leitor deste trabalho enten-

der como a pesquisa foi realizada. 

No capítulo IV, trazemos uma discussão reflexiva sobre a inserção da cultura popular 

na escola, para, em seguida, analisarmos, nesse mesmo capítulo, o corpus da pesquisa. O foco 

principal desse recai sobre o papel da memória na reconstrução da tradição e dos fatos históri-

cos e a construção e conflito entre diferentes identidades, buscando refletir sobre o modo co-
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mo os executores do projeto dimensionam o olhar em torno de diferentes práticas culturais e 

históricas. 

Nas conclusões, retomamos os objetivos, bem como o nosso posicionamento diante 

dos estudos da cultura popular. Apresentamos, ainda, os pontos relevantes do trabalho, quais 

sejam: as diferentes visões em torno da cultura popular; a discussão sobre a memória, a iden-

tidade e as narrativas históricas, além dos resultados da pesquisa. Nesse ponto, destacamos o 

diálogo entre diferentes identidades, no contexto do projeto escolar analisado, a implicação 

desse diálogo na formação discente, bem como a relação entre a história oficial e a história 

narrada pelos grupos populares, a cujas idéias explicitam as conclusões a que chegamos. 

Acreditamos que esse trabalho pode contribuir para o aprofundamento das discussões 

sobre memória, identidade e narrativa histórica, atendendo, assim, aos objetivos da Linha de 

pesquisa Discurso, memória e identidade, do Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Essas discussões são relevantes, ainda, 

para a área de Letras, uma vez que possibilitam várias reflexões sobre o modo como os sujei-

tos, através das linguagens, tecem a narrativa histórica, cultural e identitária. São, do mesmo 

modo, pertinentes à comunidade em geral, tendo em vista as contribuições deste trabalho para 

a reflexão em torno da formação de sujeitos capazes de dialogar e reconhecer, como legíti-

mos, os diferentes grupos sociais e étnicos. 
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CAPÍTULO 1. 

CULTURA POPULAR NO PERCURSO DA HISTÓRIA: CONCEITOS E ABORDA-

GENS 

 

 
A vitalidade da cultura popular reside na defesa intransigente do princípio da 

igualdade entre os viventes, na sua vocação ecumênica e ecológica. Nada 

merece tanto ser cultivado, nada merece tanto o nome de cultura. 

 

Zenir Campos Reis 

 

 

Muitos são os desafios para o pesquisador da cultura popular. De um lado, está a mul-

tiplicidade de conceitos, posicionamentos teóricos e divergências metodológicas quanto à 

investigação e análise do objeto; do outro lado, estão os valores, princípios, e toda a formação 

histórico-cultural do pesquisador. Esse, muitas vezes, se situa nas limitações de sua própria 

formação intelectual e, vai ao “outro” com um olhar refletido de si mesmo. Nesse sentido, a 

cultura do “povo” poderá apresentar-se para ele apenas como uma concepção simples, ingê-

nua e, desse modo, algo mais natural do mundo. É exatamente, por isso, que escolher o cami-

nho a percorrer torna-se o passo mais difícil; o que requer do pesquisador uma consciência 

dialética no/do processo. 

Se é grande o número de conceituações para os termos cultura e povo/popular, mais 

diversas, ainda, são as conceituações e contradições, quando esses termos se ligam. O terreno 

parece ainda mais complexo e repleto de incertezas. A cultura popular é, nas palavras de Pasta 

Junior (2003, p. 59), “uma região de fogos cruzados”, em cujo espaço, o povo fica no meio do 

conflito. Os estudiosos se enfrentam e, algumas vezes, não atentam para a presença real do 

“povo”; espoliam-no de sua própria existência, afinal, o que importa é “o fazer científico”. 

Essa dificuldade de definição dos termos, conceitos e métodos da cultura popular pode 

ser entendida, ainda, pela heterogeneidade de práticas existentes no interior dessa cultura e 

pelas diferentes perspectivas teóricas de análise – antropológicas, sociológicas, históricas, 

folclóricas, dentre outras. Entendemos, porém, que nesses estudos, um dos principais deter-

minantes na compreensão do popular é o lugar onde se situa o pesquisador, isto é, para alguns 

estudiosos, a cultura popular deve ser analisada de “dentro”, como um sistema cultural autô-

nomo, que apresenta uma pluralidade de representações, todavia, organizado por uma visão de 

mundo una. Sob outra ótica, o popular se define apenas a partir da relação com as outras for-

mas de representações culturais existentes. Nessa visão, a cultura do “povo” é analisada den-

tro de uma complexa cadeia dialética, não apenas cultural, mas, também social, entre setores 
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hegemônicos e subalternos, dominantes e dominados. A cultura popular é, nessa ótica, vista 

de fora. 

A esse respeito, Chartier (1995, p. 1) afirma que, 

 

 
Assumindo o risco de simplificar ao extremo, é possível reduzir as inúmeras 

definições da cultura popular a dois grandes modelos de descrição e interpre-

tação. O primeiro, no intuito de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, 

concebe a cultura popular como um sistema simbólico coerente e autônomo, 

que funciona segundo uma lógica absolutamente alheia e irredutível à da cul-

tura letrada. O segundo, preocupado em lembrar a existência das relações de 

dominação que organizam o mundo social, percebe a cultura popular em su-

as dependências e carências em relação à cultura dos dominantes.  

 

 

Podemos observar, nessa afirmação, dois posicionamentos antagônicos em relação aos 

estudos da cultura do povo: tem-se, por um lado, uma atitude etnocêntrica, respaldada na rela-

ção de dominação, que abrange não apenas o universo cultural, mas as relações sociais; por 

outro lado, observa-se uma postura de autonomia cultural, em que as manifestações culturais 

populares são percebidas fora das relações sociais, e, portanto, como um sistema fechado em 

si mesmo, cujos significados se restringem às próprias condições de existência dessas práti-

cas. 

As duas visões parecem problemáticas e postulam apenas um dos inúmeros fatores 

que constituem a análise da cultura popular. A percepção da cultura em sua relação com ou-

tros sistemas culturais pode minimizá-la e torná-la submissa/inferior à cultura erudita. Instau-

ra-se uma visão preconceituosa e estigmatizadora: o popular é menos elaborado, inculto e 

deficiente. Da mesma forma, pensar a cultura popular como sistema autônomo parece um 

modo “solidário” de valorizar uma cultura desacreditada, prestes a desaparecer. Qualquer ma-

nifestação cultural está vinculada a outros sistemas de produção cultural e social. Omitir esse 

fato é omitir a dinâmica dessa produção. 

Acrescenta-se a essa dicotomia autonomia/etnocentrismo, outra dicotomia, cujas im-

plicações são fundamentais na compreensão da cultura popular: tradição versus modernidade. 

Através dessa oposição, tende-se a situar as expressões culturais populares em um passado 

mítico, as quais são analisadas como resquícios, no presente. As representações simbólico-

culturais do povo são, nessa ótica, sinônimo de tradição
2
, e, por isso, totalmente opositivas à 

modernidade
3
. 

                                                           
2 Discutiremos sobre o conceito de tradição no Capítulo 2 deste trabalho. 
3 O conceito aqui exposto refere-se àquele adotado por Garcia Canclini (2008), para o qual a modernidade dialoga com a 

tradição, sem a anular. 
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A partir dessa visão, há um recorte temporal na definição da cultura popular. Por não 

conseguir acompanhar as transformações causadas pelo progresso, essa cultura estaria vincu-

lada, unicamente, ao passado rural, e, portanto, fadada a desaparecer aos poucos. Tem-se, 

então, uma definição do popular em oposição a tudo o que é moderno, atual e dinâmico. 

Tendo em vista essa breve apresentação da multiplicidade de olhares sob a cultura po-

pular, optamos por expor, nos tópicos desse capítulo, as diferentes visões existentes no campo 

de estudos dessa cultura. Iniciamos com a difícil tarefa de conceituar o termo povo/popular, 

para, em seguida, elencarmos algumas das diversas abordagens de estudo nessa área. 

 

1.1 A (in)definição do conceito “povo/popular”: refletindo sobre as possibilidades de 

conceituação da cultura do povo  

 

“De quem é a cultura popular? Quem é o povo?” (BURKE, 1989, p. 49). Nem sempre 

essas duas questões tiveram importância nas ciências sociais e humanas. O interesse pelo 

“povo” e por sua “cultura” está intimamente ligado a uma visão tradicionalista e conservado-

ra, que surge entre os estudiosos dos séculos XVIII e XIX. O temor do iminente desapareci-

mento da cultura popular levou antropólogos, sociólogos e folcloristas a se interessarem pelo 

“povo” e sua tradição. Desde então, tenta-se encontrar uma definição para a expressão “po-

vo/popular”. É a classe social dominada? São todos os membros de uma nação? São os iletra-

dos? Os incultos? Os camponeses? Os caipiras? Ou seriam os guardiães da memória e da tra-

dição? 

Parece consenso entre os estudiosos a impossibilidade de uma conceituação precisa do 

termo popular. Certeau (1995, p. 66) afirma que:  

 

 
Uns verão nele o tesouro oculto de uma tradição oral, fonte “primitiva” e 

“natural”, que deságua na literatura escrita. Outros postulam uma unidade da 

cultura, mas prolongada no curso de um movimento que faria da literatura de 

elite anunciadora das evoluções globais. Há, portanto, vários sistemas de ex-

plicação. 

 

 

Como podemos notar, para o autor, as explicações do popular são conflituosas e, mui-

tas vezes, contrárias. A esse respeito, Montenegro (1994, p. 11) diz que “cada época recupera 

e atribui ao popular um sentido, que, em princípio, resulta da disputa ou das relações no inte-

rior dos discursos”. É, pois, através de uma teia discursiva que se constrói o significado em 

torno da expressão povo/popular.  



23 

É em um momento de tensões políticas e sociais que emerge o interesse pelas formas 

de representação cultural das camadas “subalternas
4
” da população, do campesinato, dos ile-

trados, dos selvagens, enfim, do “povo”. A burguesia em ascensão, as teorias positivistas (de 

Comte) e evolucionistas requerem um pensamento mais racional e uma sociedade mais civili-

zada. O povo, em sua ignorância, não poderia continuar ligado a concepções mágico-

religiosas e subjetivas do mundo. Nesse contexto, o “povo”, ao qual se deve recorrer para a 

legitimação de um “governo secular e democrático”, é sinônimo de atraso, de primitivismo, 

de selvageria, de aculturação. 

O popular se define, através do embate discursivo entre o popular e o seu oposto, o 

não-popular. Nesse embate, encontra-se, quase que integralmente, uma concepção etnocêntri-

ca e reformista de povo. Este é visto em oposição aos padrões sociais e culturais da elite; há, 

portanto, uma divisão social de classes, e o sentido de povo/popular encontra-se, intrinseca-

mente, vinculado às relações de poder. Nesta concepção, o povo é o “outro”, “o não-oficial”, 

a “alteridade”; um outro, cujo espaço social é preestabelecido na relação com o grupo hege-

mônico. Assim, diante da classe social dominadora e elitista, ao povo resta a “subalternidade”, 

a “dependência social e cultural”. 

Essa classe social menos favorecida – o povo – é dotada de um saber defasado e pouco 

elaborado. Renato Ortiz (s/d, p. 5) expõe essa questão nos seguintes termos: “Fala-se de gru-

pos populares, subalternos, no sentido classista do termo. Eles seriam os portadores de uma 

cultura radicalmente distinta, contrastante com a de uma elite esclarecida”. O espaço do popu-

lar é um espaço marginal, periférico.  

A concepção de povo, o qual se configura dentro do campo social como uma classe, 

como o grupo menos favorecido socialmente, se expande aos modos de produção cultural e aí 

se instaura como o popular, o inculto, o inferior, o ingênuo. Tem-se, assim, uma nova defini-

ção para povo, relacionada ao (não)saber. Todas as produções culturais populares são vistas 

sob a perspectiva da cultura oficial, e, nessa comparação, o popular é o grotesco, o tosco, o 

saber menor.  

Em seus estudos sobre a cultura popular cômica na Idade Média, Bakhtin (1993) entra 

no cerne da questão e mostra como as formas cômicas populares são marginalizadas dentro da 

sociedade de classes. Apesar de restringir-se ao aspecto cômico dessa cultura, esse autor des-

linda o modo como se institui, dentro das sociedades classistas, a separação entre as manifes-

                                                           
4
 O termo é aqui empregado na visão gramsciana, para o qual a subalternidade deve ser compreendida, a partir 

dos “processos de dominação presentes na sociedade”. (Cf. SIMIONATTO, 2009) 
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tações culturais da elite, que são oficializadas, e as demais, marginalizadas, não-oficiais. Se-

gundo esse autor, 

 

 
[...] nas etapas primitivas, dentro de um regime social que não conhecia ain-

da nem classes nem Estado, os aspectos sérios e cômicos da divindade, do 

mundo e do homem eram; segundo todos os indícios, igualmente sagrados e 

igualmente, poderíamos dizer, “oficiais”. 

Mas quando se estabelece o regime de classes e de Estado, torna-se impossí-

vel outorgar direitos iguais a ambos os aspectos, de modo que as formas cô-

micas [...] adquirem um caráter não-oficial, seu sentido modifica-se, elas 

complicam-se e aprofundam-se, para transformarem-se finalmente nas for-

mas fundamentais de expressão da sensação popular do mundo, da cultura 

popular. (BAKHTIN, 1993, p. 5) 

 

 

Na sociedade primitiva, as diferentes formas de culto, rituais religiosos e festas popu-

lares mantinham uma relação harmônica. Não havia a distinção entre uma cultura oficial e 

outra não-oficial. Todavia, com a divisão social de classes, as formas cômicas adquirem um 

significado pejorativo. Os aspectos “sérios” são atribuídos à cultura oficial e o riso e as festas 

profanas são consideradas um “segundo” mundo. A divisão de classes estabelece também a 

divisão cultural.  

Nesse contexto, marcado pelo sinônimo de inculto, resta ao povo ser a “outra classe”, 

deformada e incapaz de uma atuação mais ativa da organização social e cultural. Exatamente 

por constituir-se como a classe não civilizada, é que o povo irá se igualar ao selvagem, ao 

primitivo. Incapaz de acompanhar as mudanças da sociedade, o povo está situado em lugares 

distantes, isolados, e, por isso, é detentor de saberes tradicionais intactos. Somente o povo que 

está longe das influências da tecnologia e dos impactos da globalização é capaz de restituir as 

lembranças mais distantes e de manter os padrões culturais e sociais da tradição. Desse modo, 

estaria, no povo, a salvação da identidade nacional, uma vez que somente ele é capaz de res-

gatar da memória os grandes feitos e as glórias passadas do país.  

Essa concepção aproxima o povo do rústico, da essência do passado e do primitivis-

mo. Distante dos padrões atuais e eruditos, os costumes e comportamentos do povo são mais 

puros e tradicionais. Portanto o povo interessa, não pela sua função social, mas por ser porta-

dor de uma cultura mais próxima das fases primitivas da humanidade. Por viver em lugares 

onde a modernidade não alcança, é no povo que se busca a essência, a cultura mais ingênua. 

Conforme Ortiz (s/d, p. 26), 
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“Povo” significa um grupo homogêneo, com hábitos mentais similares, cujos 

integrantes são os guardiões da memória esquecida. Daí o privilégio pela 

compreensão do homem do campo. Entretanto, o camponês não será apreen-

dido na sua função social; ele apenas corresponde ao que há de mais isolado 

da civilização.  

 

 

Observamos, através das palavras de Ortiz, que o povo nessa concepção, não é repre-

sentante apenas das camadas pobres da população. Apesar de ainda situar-se no contexto de 

pobreza, o povo passa a ser representante da nação; não há mais uma classe e todos querem 

aproximar-se do povo, cotejá-lo, admirar sua capacidade mnemônica. Toda a nação se vê no 

povo, não na perspectiva social, mas no âmbito da cultura ingênua, mas cheia de sabedoria. 

Esses “guardiões da memória esquecida” são os camponeses, os lavradores rurais, as pessoas 

que viviam nas esferas rurais mais distantes e puras, sem contato algum com a cidade. 

Tem-se, dessa forma, uma nova categoria de povo, que se constrói a partir da dicoto-

mia campo/cidade. Isolado da modernidade e da civilização, o homem pobre da zona rural se 

opõe ao homem da cidade. Esse, por sua vez, é dotado dos saberes mais avançados e está no 

centro da modernização e do progresso. Paradoxalmente, o homem rude, que vive no meio 

rural, representa, de modo mais intenso, a nacionalidade, e é também aquele que “envergo-

nha” a civilização. De salvação da identidade patriota, o povo passa a ser concebido como um 

perigo e um atraso à civilização, que precisa ser salvo. A oposição entre o saber tradicional e 

as condições sociais de sobrevivência se tornou, para os intelectuais e para a elite “esclareci-

da”, um impasse. O povo era o ponto de referência, valores e princípios a serem adotados pe-

las gerações posteriores. Ao mesmo tempo, esse povo se opunha à ordem social vigente, na 

qual não havia espaço para o antiquado. 

Historicamente, a preocupação com o povo, com a sua cultura envolveu não apenas 

atitudes de resgate e “proteção” das práticas em vias de desaparecimento, mas também, prin-

cipalmente, ações políticas de “salvação”, pois as narrativas populares são vistas como sub-

versivas, grotescas, “imorais”. Certeau (1995, p. 62) afirma que “A „cultura popular‟ supõe 

uma ação não-confessada”. Esse autor faz referência aos livros de colportage
5
 que, em mea-

dos do século XIX, foram censurados e, somente assim, puderam ser considerados objetos de 

estudo. A censura a essa literatura, considerada perniciosa e prejudicial à moral, se caracteri-

zou pela criação de uma comissão de exame e controle das obras a serem consumidas, cuja 

comissão foi justificada pela necessidade de tornar essa literatura apta para a leitura e para o 

                                                           
5
 Literatura divulgada, nos séculos XVII e XVIII, por meio de ambulantes e lida especialmente pelo povo. (RO-

DRIGUES, 2008, p. 22) 
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consumo das camadas populares. Fazia-se necessário, também, educar o povo, ensinar-lhe os 

modos civilizados; e a cultura se constituía como primeiro elemento dessa mudança. 

Através da censura, a cultura do povo foi revisada e tornou-se apta para o consumo. 

Assim, “Os estudos desde então consagrados a essa literatura tornaram-se possíveis pelo gesto 

que a retira do povo e a reserva aos letrados ou aos amadores”. (ORTIZ, 1995, p. 56) 

Refletindo sobre essa questão, é possível afirmar que o popular se constrói em duas di-

reções: a primeira diz respeito às práticas culturais produzidas e consumidas pelas camadas 

populares; a segunda aborda o popular como uma construção de intelectuais. Assim, o popu-

lar, ao longo da história, vai sendo espaço de conflitos, no qual o povo interessa, quando não 

impõe “perigo” aos bons costumes e à ordem social. 

Acrescentamos, nessa discussão, a visão de Tinhorão e José Ramos (2001, p. 123) pa-

ra os quais, “[...] numa sociedade de classes, também a cultura é de classes” e constatam “[...] 

o fenômeno da capoeiragem como resultado da perseguição do poder ao exercício dos mais 

rudimentares direitos individuais”. Esses autores realizam um estudo sobre a formação cultu-

ral da cidade de São Paulo e mostram como as migrações e, especialmente, o fim da escravi-

dão impuseram um novo panorama cultural nas grandes cidades do país, principalmente em 

São Paulo. Segundo eles, os aparelhos repressores do Estado, para manter a ordem, estabele-

cem restrições aos negros e às modinhas de violão do povo. Não se poderia aceitar compor-

tamentos tão barulhentos e “desordenados”. As festas do povo simples eram uma ameaça à 

ordem estabelecida. Nesse universo, “a capoeiragem” e outras manifestações culturais do po-

vo se formam a partir desse embate entre o que os negros produzem e o que lhes é reprimido 

pelos aparelhos repressores do Estado. 

Sintetizando essas visões acima apresentadas, Burke (1989) descreve, de modo sucin-

to, as três grandes correntes que definem o povo. Segundo esse autor: 

 

 

Ocasionalmente, o povo era definido como todas as pessoas de um determi-

nado país. 

Na maioria das vezes, o termo era mais restrito. O povo consistia nas pessoas 

incultas. 

Para os descobridores, o povo par excellence compunha-se dos camponeses; 

eles viviam perto da natureza, estavam menos marcados por modos estran-

geiros e tinham preservado os costumes primitivos por mais tempo do que 

quaisquer pessoas. (BURKE, 1989, p. 49) 

 

 

Esses três modos de definir povo - todas as pessoas de uma nação, as pessoas incultas 

ou apenas os camponeses isolados da civilização - parecem dar conta de todos os impasses 
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nessa área controversa. Entretanto, os impasses aumentaram com a propagação dos produtos 

midiatizados. O mass media rompe fronteiras e aproxima as camadas mais distantes, através 

da proliferação dos meios tecnológicos – Rádio, TV, computador, dentre outros. Diferentes 

padrões culturais e sociais se mesclam na indústria cultural e, desse modo, estabelecem novos 

modos de organização sócio-cultural.  

A mídia e os diversos meios de divulgação criaram novas relações entre os homens; o 

sistema capitalista difundiu novos parâmetros na comunicação e nas relações sociais. Se, por 

muito tempo, definiu-se povo como o grupo de sujeitos rudes, ingênuos, que viviam em con-

textos distantes, rurais, longe das influências diretas da tecnologia, com a expansão dos pro-

dutos da indústria cultural, essas relações se estreitaram. Os aparelhos de rádio e, posterior-

mente, de televisão e computadores romperam as fronteiras espaciais e (re)definiram o com-

portamento de todos os setores, com maior ou menor intensidade. 

A noção de povo se torna mais complexa. O meio rural já não mais se apresenta alheio 

aos reflexos da civilização. A conjuntura educacional passa a abranger um contexto maior e 

muitos profissionais são formados para atenderem às populações mais distantes. Busca-se, 

incessantemente, a globalização de todos os setores sociais. E, nesse novo espaço, já não há 

mais lugar para grupos sociais autênticos, preservados dos meios de comunicação de massa. O 

inculto começa a ser “aculturado” de modo mais intenso; e as nações já não podem ser nota-

das sem a presença maciça dos produtos externos e de estrangeiros.  

A sociedade torna-se um grande “público” dos produtos globais. As grandes massas 

passam a ser sinônimo de povo, como afirma Certeau (1995, p. 52-53): “Grosso modo, pode-

ríamos dizer que nossa época de comunicação de massa transforma a sociedade em um “pú-

blico” (uma palavra-chave que substitui a de “povo”)”. Essa nova definição de popular abran-

ge o mercado consumidor. A cultura de massa redefine a maneira de agir, além das formas de 

representação cultural de todos (ou quase todos) os indivíduos de diferentes esferas culturais. 

O erudito/a elite dialoga, na indústria cultural, com o popular, o “arcaico”. Forma-se um pú-

blico “híbrido”, heterogêneo. 

Na indústria cultural, o arcaico aparece como exótico, tradicional, repleto dos segredos 

das sociedades primitivas. Causa espanto e, ao mesmo tempo, um interesse avassalador de 

turistas e intelectuais da atualidade. O povo produz o que há de mais original, de mais diferen-

te. Já os produtos consumidos pela elite são vendidos em imagens extasiantes pela indústria 

cultural. A televisão e os meios massivos divulgam os padrões culturais e sociais que devem 

ser consumidos pelas camadas populares. Os desfiles de moda impõem o gosto fino da elite; a 

cada ano, novos modelos de carros, roupas, padrões de alimentação, músicas, enfim, uma in-
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finidade de produtos é lançada no mercado. O jogo de imagens e sons convence as massas a 

se moldarem às tendências atuais. E, nesse jogo, o povo absorve as camadas populares e as 

não-populares. Todos querem adequar-se aos padrões da vida moderna. 

Podemos assim dizer que, situando-se no limiar entre o erudito e o popular, a cultura 

de massa estabelece um conflito que, longe de ser solucionado, instaura uma disputa entre os 

inúmeros setores da sociedade. Essa nova conjuntura social e cultural, instituída pelo mass 

media, não consegue extinguir as relações de poder existentes na sociedade. Mais uma vez, 

cabe ao popular, o espaço do consumo, da passividade. Os padrões sociais e culturais a serem 

consumidos, bem como o espaço a ser ocupado pelo povo, dentro da indústria cultural, são 

determinados pela classe hegemônica. Cabe ao povo, o lugar do anonimato, dos expectadores 

e consumidores. Volta-se a “conceituação do popular por oposição ou, ainda, pela negativa”. 

(RODRIGUES, 2006, p. 17) 

Nessa perspectiva, o conceito de “povo/popular” ainda é impreciso e deficiente. O en-

foque comparatista, que vê no povo apenas o seu oposto (a elite), não consegue apreender as 

relações, os modos de representação cultural, tampouco a dinâmica social das classes popula-

res. As camadas subalternas e/ou mais pobres da população, em detrimento de sua organiza-

ção social, criam representações da realidade e do mundo, que podem contrapor-se aos pa-

drões estabelecidos pela cultura oficial. A sua carência em setores básicos para a sobrevivên-

cia – saúde, moradia, saneamento básico, alimentação, dentre outros. -, situa-o em uma con-

juntura de sobrevivência precária e institui uma divergência, com a cultura dominante. Contu-

do, esses modos de representação e essas formas de organização social são analisados pelos 

pesquisadores de forma preconceituosa e, nesse campo (não somente social, mas, principal-

mente cultural), ser popular significa ser pobre, carente. 

Conforme Garcia Canclini (2008, p. 205) “O popular é, nessa história, o excluído”. 

Embora muitos estudiosos das mais diferentes áreas do conhecimento tenham se aproximado 

do povo para “resgatá-lo”, livrá-lo do desaparecimento total, não evitaram a sua exclusão, o 

seu anonimato. “O povo é “resgatado”, mas não conhecido”. (GARCIA CANCLINI, ibid., p. 

210) 

Foucault (2004, 179) afirma que “[...] relações de poder não podem se dissociar, se es-

tabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcio-

namento do discurso”. Nessa ótica, são as teias discursivas que possibilitam a luta pelo poder 

entre os inúmeros segmentos sociais e culturais. Desse confronto, o popular sai, quase sem-

pre, perdedor. A voz que descreve e define o popular é, quase sempre, a voz do homem “cul-

to”, formado, da elite intelectual. A voz do povo é ouvida, mas não escutada. É, muitas vezes, 
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uma voz camuflada pelo discurso do estudioso.  

Todavia, é cada vez maior o número de estudiosos que, ao invés de calar o povo, lhe 

dão a voz e a vez para falar e se fazer ouvir, nos mais diferentes espaços. A casa do povo foi 

invadida por pesquisadores curiosos, no século XVIII. No século XX, as universidades, as 

instituições de ensino básico, os Institutos de pesquisa, dentre outras instituições, são invadi-

dos pelo povo, por sua voz, por sua cultura. A História oficial, escrita do alto para baixo, pas-

sa a ser escrita de baixo. As relações e os confrontos com o discurso de elite continuam. Aliás, 

é a própria elite, constituída pelos intelectuais, que se desloca do centro para as periferias, 

para conhecer a vida dos homens simples. O povo ocupa um espaço menos marginal, pelo 

menos culturalmente. Se, de um lado, lhe falta comida, condições de sobrevivência razoáveis, 

de outro lado, a riqueza do popular se encontra nas malhas da tradição e dos costumes preser-

vados, cujos costumes se atualizaram e continuam se modificando. Afinal, o “povo” é real e 

acompanha, de modo mais ou menos intenso, as mudanças sociais. É, portanto, o popular vis-

to dentro de sua própria dinâmica e da dinâmica social em que se situa. 

Para Hall (2003), a definição do popular se dá numa tensão contínua com a cultura 

dominante, cuja tensão se constitui de movimentos de “resistência e contenção”. O povo ela-

bora modos próprios de organização sociocultural, os quais, conscientemente ou não, já se 

constituem como forma de resistência aos padrões hegemônicos. A existência do popular já 

pressupõe uma maneira particular de organização cultural, fora da cultura oficial. No entanto, 

essa resistência não implica, necessariamente, em oposição consciente à elite. O popular tam-

bém dialoga com as outras formas de organização social e cultural, resistindo em muitos as-

pectos, mas absorvendo muitos outros. Nas palavras de Garcia Canclini (2008, p.279), 

 

 
O popular, conglomerado heterogêneo de grupos sociais, não tem o sentido 

unívoco de um conceito científico, mas o valor ambíguo de uma noção tea-

tral. O popular designa as posições de certos agentes, aquelas que os situam 

frente aos hegemônicos, nem sempre sob a forma de confrontos.  

 

 

Além de definir o popular em sua heterogeneidade de práticas, essa afirmação de Gar-

cia Canclini nos leva a entender que o popular não apresenta um conceito único, inquestioná-

vel. Para ele, a relação entre os setores hegemônicos e subalternos nem sempre se dá sob for-

ma de conflito/confronto. O popular não se apresenta, para esse autor, apenas como modo de 

resistência e confronto com o não-popular/erudito, pois, conforme ele (Ibid., p. 279) “o con-

fronto é um modo de encenar a desigualdade (embate para defender a especificidade) e a dife-

rença (pensar em si mesmo através daquele que desafia)”. 
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É preciso entender que não existe uma definição, a priori, para o termo povo/popular, 

especialmente numa sociedade marcada pela diversidade e, ao mesmo tempo, pela homoge-

neidade da cultura, em escala global. O popular, transpassado pelos produtos massivos, em 

espaços da cultura erudita, se torna apenas um estado. 

Para finalizarmos, esclarecemos que cultura popular é um termo, cuja criação e expli-

cação não emanam de seus produtores/consumidores. O povo constrói, ao longo dos tempos, 

formas culturais de representação que consideram “legítimas”, mas, aos olhos dos estudiosos, 

essas formas podem ser apenas uma “cultura de pobre” ou “cultura pobre”. Desse modo, con-

cordamos com Garcia Canclini (2008, p. 23), ao afirmar que o popular se define 

 

 
Pelas estratégias instáveis, diversas, com que os próprios setores subalternos 

constroem suas posições, e também pelo modo como o folclorista e o antro-

pólogo levam à cena a cultura popular para o museu ou para a academia, os 

sociólogos e os políticos para os partidos, os comunicólogos para a mídia.  

 

 

Como já afirmamos anteriormente, cada época e cada contexto histórico atribuem ao 

popular diferentes significações. Nesse sentido, entendemos que o popular foi e é estudado, 

em diferentes momentos históricos, de modo diverso. Surgem, então, nesses contextos varia-

dos, distintas correntes de estudo do popular, tais como: os folcloristas, os românticos, os so-

ciólogos. Refletiremos, no próximo tópico, sobre algumas delas. 

 

1.2 Abordagens do popular: do antiquário aos estudos de cultura e contexto - pelas ve-

redas da teoria 

 

Até o momento, discutimos as contradições, divergências, aproximações e confluên-

cias, em alguns estudos sobre a cultura popular. O conceito em si tem traduzido a complexi-

dade das investigações na área. Cada pesquisador lança um olhar diferente sobre a cultura do 

povo: admira-a, aceita-a, refuta-a e até a condena. Como diz E. Bosi (1986, p. 17): “condenam 

à morte os objetos e as significações da cultura do povo porque impedem ao sujeito a expres-

são de sua própria classe”. A cultura popular é, pois, uma criação dos intelectuais, na medida 

em que, sem indagar-se sobre os modos como o povo define suas práticas, os estudiosos cri-

am nomenclaturas e reinterpretam concepções já existentes. Por apresentar diferentes compor-

tamentos daqueles legitimados pela cultura “erudita”, o povo não pode participar desse siste-

ma cultural, e, por isso, foi necessário separar a sua produção cultural da cultura oficial. O 

espaço do povo, no cenário cultural, é provisório e incerto, depende do lugar que os antropó-

logos, sociólogos, folcloristas e, mais recentemente, os comunicólogos lhe concedem. Nesse 
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emaranhado de posições, o povo é o alvo principal, mas nem sempre é o mais privilegiado. 

Muitos estudiosos aproximam-se do povo, resgatam/conhecem sua cultura, sua forma exótica 

de viver e de produzir bens culturais, seu comportamento supersticioso, mas não se misturam 

a ele. Outros, porém, ouvem sua voz, propagam-na nos mais longínquos lugares, e, ao invés 

de aproximar-se dele para resgatar sua cultura, juntam-se a ele para conhecê-lo. 

É importante ressaltar que, do surgimento do antiquário aos estudos dos cientistas so-

ciais, na atualidade, houve mudanças significativas na compreensão da cultura do povo; po-

rém, isso não significa a existência de uma cronologia linear nesses estudos. A ascensão do 

folclorista não exclui a existência e continuidade dos estudos românticos, por exemplo.  

No tópico que se segue, apresentamos algumas abordagens da cultura popular, desde o 

surgimento do antiquário aos estudos brasileiros de Xidieh (1979), Florestan Fernandes 

(1989), Maria Ignez Ayala (1995, 1997, 2003), os quais apontam uma perspectiva recente de 

investigação da cultura popular, a partir da relação dessa cultura com o contexto social e as 

condições de existência dos sujeitos que a produzem/consomem.  

 

1.2.1 O antiquário: em busca do exótico 

 

Contraditoriamente, a intensificação dos estudos das tradições populares fez surgir um 

tipo de intelectual que não se interessava pelo povo. O antiquário, figura que está no cerne das 

discussões sobre os costumes e tradição populares, emergiu no século XVIII, momento consi-

derado auge no resgate da memória popular. A conservação dos bens culturais se fazia urgen-

te, pois acreditava-se em seu desaparecimento iminente. Nesse cenário, aumentava a curiosi-

dade pelas antiguidades, pelos produtos e comportamentos mais rudimentares. 

O antiquário, sem um método preciso de coleta e resgate das tradições, se torna apenas 

mais um curioso em torno dos bens culturais do povo. Sua ação se resume a coletar as mais 

diferentes formas de comportamento, as narrativas e costumes populares mais antigos. O que 

lhe interessa é a grande quantidade de material a ser coletado e não o material em si. 

Inicialmente, esse intelectual não trabalhava em conjunto. Seu interesse pelos objetos 

da tradição era pessoal. Mas, ainda no início do século XVIII, são criadas inúmeras academias 

de antiquários, em vários países da Europa, no intuito de discutir sobre suas coletas, seus es-

tudos. Apesar de fracassar em alguns países, como a França, por exemplo, essas organizações 

foram fundamentais no desenvolvimento dos estudos folclóricos posteriores. 

Segundo Ortiz (s/d, p. 14-15), o antiquário apresenta dois traços fundamentais: 
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O primeiro, é seu afã colecionador. A denominação “antiguidades popula-

res” se aplicava a um espectro diferenciado e díspar de materiais e assuntos. 

[...] O antiquário é antes de tudo um curioso. Mas ele parece não saber muito 

bem como lidar com o tempo. [...] 

O antiquário, pelo menos até o advento do romantismo, não possuía nenhu-

ma predileção especial pelo povo. Freqüentemente ele justifica seu interesse 

colecionador pelo “amor às antiguidades”, ou pelo “gosto do bizarro”. 

 

 

Como um grande curioso e colecionador, o antiquário se interessa pelos bens popula-

res mais tradicionais. Para ele, todos os produtos culturais do povo são pertencentes à tradi-

ção, e apresentam-se como objetos e comportamentos estranhos, diferentes do homem da so-

ciedade civilizada. No entanto, o tempo se constituiu em um dos grandes problemas desse 

estudioso. Sem compreender muito bem como reconstituir o tempo, a origem dos bens que 

colecionava, o antiquário se vê num labirinto, sem saber como sair. A impossibilidade de re-

construir o passado em sua inteireza “aprisiona o espírito do antiquário”. (Ibid., p. 14) 

Percebemos, dessa forma, que o interesse pela memória popular se resumia aos bens, 

aos produtos culturais. Considerando o povo “rude”, o antiquário se exime de qualquer conta-

to com ele. Há um distanciamento entre o que o povo produz e as suas condições sociais de 

sobrevivência. A cultura do povo é exótica, bizarra, diferente, e, somente por isso, causa ad-

miração. Separam-se os bens da vida do povo e busca-se apenas a sua origem, num passado 

distante. A cultura é vista como flutuante na memória popular, sem, contudo, ser contaminada 

por sua vida atual. 

Um dos aspectos mencionados por Queiroz (2007) é o fato de o antiquário desconside-

rar qualquer contato com o povo. Segundo ela,  

 

 
O antiquário era [...] interessado em coletar as manifestações populares mo-

vido pela curiosidade sobre o passado e não possuindo nenhuma preferência 

pelo povo, pois mostrava um desvalor para com a fala popular e apontava os 

erros gramaticais presentes nessa fala. (QUEIROZ, 2007, p. 13) 

 

 

O antiquário menospreza a linguagem popular, vendo-a como deficiente, inculta e re-

pleta de erros gramaticais. Essa atitude pode ser interessante para se entender o modo como os 

antiquários olhavam para as manifestações populares. “Bizarra”, “arcaica”, “grotesca” são 

adjetivos que podem sintetizar o pensamento do antiquário e estabelecer uma ligação entre o 

que eles achavam do povo. Ao possuir uma fala tão errada, a sua produção cultural não pode-

ria deixar de ser “bizarra”.  
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Sem uma sistematização dos produtos coletados e, principalmente, sem um estudo 

aprofundado da memória popular, o antiquário se caracterizou, pelo menos até o final do sé-

culo XVIII, quase que unicamente como um colecionador nato. Mas, ao final desse período, 

seus estudos são aspirados por outro tipo de intelectual interessado no aspecto tradicional dos 

objetos coletados, considerando-os tesouros de uma identidade (quase) perdida. 

No final do século XVIII e início do século XIX, emergiu o movimento romântico, em 

que intelectuais e escritores passaram a combater o racionalismo imposto pelo Iluminismo e 

Renascimento. O antiquário deu lugar ao romântico, cujo objetivo principal é encontrar no 

povo a salvação da identidade cultural da nação. 

 

1.2.2 Os românticos: (re) construindo as identidades nacionais 

 

O movimento romântico se expandiu, no final do século XVIII, e provocou uma infi-

nidade de rupturas nos estudos e na produção artística da época. Com uma visão mais subjeti-

va e menos racional do mundo, o romântico se contrapõe aos padrões artísticos e estéticos, 

que até então dominaram o universo da arte. Contrário ao pensamento racional imposto pelo 

Iluminismo, esse intelectual encontra, na tradição e na cultura popular, um modo mais natural 

de produção artística. Esses estudos, todavia, não se limitaram a formular uma nova aborda-

gem da arte, porém modificaram intensamente a produção artístico/literária. O escritor român-

tico valoriza a sensibilidade, a emoção, a individualidade. Prioriza os valores e os elementos 

nacionais e, nesse contexto, o romantismo tem uma relação intrínseca com os movimentos 

nacionalistas da época. 

A revalorização das culturas nacionais instaura um novo olhar dos intelectuais para o 

povo e seus costumes. Diferentemente do antiquário, o romântico tem uma preocupação mai-

or com os processos de coleta e análise dos bens simbólicos da cultura popular. Apesar de 

ainda não possuir um método bem definido, o intelectual romântico não busca no povo apenas 

o exótico, o bizarro. Há um interesse pela tradição cultural popular, pela poesia mais natural 

das camadas sociais distantes dos grandes centros urbanos, pois essa “seria a manifestação 

mais „autêntica‟, „genuína‟ do caráter do povo e [...] as populações rurais seriam mais repre-

sentativas da „alma popular‟.” (AYALA & AYALA, 2005, p. 18)  

Se o antiquário tinha um interesse meramente pessoal, o romântico tem um objetivo 

científico na coleta dos produtos culturais do povo. Para estes, através da poesia popular seria 

possível resgatar o passado glorioso da nação. Os irmãos Grimm, representantes, por excelên-

cia, desta fase, criaram um modo de coleta diferente daquele do antiquário. Ao acreditarem na 

autenticidade e na pureza da poesia popular, esses autores vão aos povoados e coletam os con-



34 

tos diretamente da voz do homem simples. Suas obras apresentam os lugares onde as histórias 

foram ouvidas, fato que determina uma postura inovadora do pesquisador perante o povo. Há, 

dessa forma, uma maior “cientificidade” na coleta dos saberes orais populares. 

Para os românticos, a poesia do povo é mais espontânea, natural e antiga. Sem a in-

fluência da ciência, nem dos modos artificiais de vida condicionados pela indústria, essa poe-

sia é a única detentora dos saberes puros do passado. Os românticos diferenciam a poesia po-

pular da poesia produzida pelos homens da civilização: enquanto aquela se aproxima da poe-

sia da natureza, essa é considerada poesia da cultura (Cf. ORTIZ, s/d). Ainda Segundo Ortiz 

(s/d, p. 23), 

 

 
A primeira [poesia da natureza] tem um cunho intuitivo, é parte de uma sa-

bedoria que não se adquire com o conhecimento formal; ela integra um gê-

nero que atualiza o frescor do passado, resistindo ao impacto da degradação 

civilizatória. [...] Já a poesia da cultura teria um caráter individual, ela deriva 

da intelecção, afastando-se da intuição e da leveza espontânea.  

 

 

A poesia popular (ou poesia da natureza) é mais espontânea, nasce não do conheci-

mento institucional/científico, mas da alma popular; por isso, ela é resistente às transforma-

ções provocadas pelo processo civilizatório. Em oposição, a poesia da cultura é produzida 

individualmente e, por isso, se separa da criação coletiva da poesia popular.  

Sob outro prisma, Burke (1989, p. 39) entende que o interesse repentino pela cultura 

popular “estava intimamente associada à ascensão do nacionalismo”. Muitos países da Europa 

se encontravam em confronto e precisavam assegurar as suas identidades, a partir da negação 

dos elementos estrangeiros e afirmação das culturas nacionais. Nesse sentido, somente no 

povo estava a memória mais fidedigna do passado.  

Burke (Ibid., p. 37) ainda diz que esse interesse estava vinculado a três razões princi-

pais: “razões estéticas, razões intelectuais e razões políticas” Como crítica à estética artificial 

até então vigente, os românticos primavam pela estética mais natural, menos polida. Há um 

grande elogio às formas mais simples. A razão intelectual se volta para a negação dos princí-

pios iluministas, cuja proposta racionalista, pautada apenas no presente, esquece os valores 

tradicionais. Há, por outro lado, nos interesses de proteção das identidades nacionais, uma 

perspectiva política. Essa seria uma forma de confirmar a autonomia dos países e um modo de 

resistência aos interesses estrangeiros. 

Ligados a esses movimentos nacionalistas, os românticos se engajaram na busca pelo 

típico. Acreditava-se que os costumes do povo, suas crenças e sua memória mantinham a 
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identidade mais pura, porque estavam distante da civilização, temporal e espacialmente. Uma 

das principais características desse período é a valorização do primitivismo. O povo é consi-

derado como diamante bruto, nunca dantes lapidado. Sinônimo de selvagem, o homem do 

campo, rude e sem conhecimentos da civilização, possuía a riqueza das minas escondidas.  

Podemos inferir que, para os românticos, a compreensão do presente só é possível 

com o resgate e/ou preservação da tradição. Para se compreender o presente e se construir o 

futuro, é preciso voltar ao passado, resgatar-lhe os significados, as referências. Mas, esse mo-

vimento não é neutro, é perpassado por uma ideologia e essa, sempre acompanhada de inte-

resses políticos. Como afirma Ortiz (2006, p. 9), “a luta pela definição do que seria uma iden-

tidade autêntica é uma forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se im-

por como legítima”.  

Contudo, um problema se impunha para os românticos. Baseados na concepção da cri-

ação individual do artista, os estudiosos desse período encontraram no popular a essência da 

identidade nacional, exatamente por essa se constituir na coletividade. Contraditoriamente, “a 

visão egocêntrica do artista cede lugar ao anonimato da criação. Desvaloriza-se no indivíduo a 

capacidade de imaginação artística, ao mesmo tempo em que a sensibilidade é deslocada para 

o pólo do ser popular”. (ORTIZ, s/d, p. 23). As tradições populares não são fruto de uma úni-

ca mente, de um artista, mas provém do povo, das gerações passadas. A valorização da cria-

ção individual do artista, exaltada pelos românticos, é, paradoxalmente, negada na produção 

cultural/literária popular. Há um interesse pelo conjunto de artefatos produzidos coletivamen-

te. Individualmente, a poesia popular não constitui um modo de identificação nacional. 

A tendência romântica da busca pelo típico se expandiu nos estudos folclóricos poste-

riores. Uma das principais características de estudiosos da cultura popular, ainda na atualida-

de, tem sido a procura pelos aspectos genuinamente nacionais. Um novo modo de organização 

social instaurado pela globalização provoca o que Hall (2005) chama de “identidades frag-

mentadas”. Segundo esse autor, 

 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens cultu-

rais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no pas-

sado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 

(HALL, 2005, p. 9) 

 

 

O fato de as identidades estarem em declínio e as culturas nacionais não mais oferece-

rem as referências que, no passado, haviam fornecido cria um novo tipo de retorno às raízes, 
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ao passado. E, nesse processo, a cultura do povo, por estar menos sujeita às mudanças da glo-

balização, se torna a salvadora da identidade nacional. Ainda para Hall (Ibid., p. 55), “A iden-

tidade nacional é também muitas vezes simbolicamente baseada na idéia de um povo ou folk 

puro, original”.  

O poeta popular é comparado, nessa ótica, ao poeta lírico da Grécia Antiga. Com a ta-

refa de lembrar à nação grega as glórias do passado, esse recorria à deusa Mnemosine (deusa 

da memória), cuja obrigação era a de restituir o passado em sua integridade, de relembrar ao 

poeta as proezas dos guerreiros gregos. Nas palavras de Le Goff (2006, p. 433), o poeta “é a 

testemunha inspirada dos „tempos antigos‟, da Idade Heróica e, por isso, da idade das ori-

gens”. 

No Brasil, os estudos folclóricos, voltados para a afirmação identitária, encontram 

grande espaço para se desenvolverem. Preocupados com a construção de uma identidade ge-

nuinamente brasileira, em oposição à influência portuguesa, a elite política e intelectual brasi-

leira encontrará no povo, o refúgio para seus anseios. Há uma exaltação do passado da nação, 

de sua gente primitiva, de seus costumes mais exóticos e tradicionais. 

Resumidamente, podemos dizer que, com os românticos, o estudo das tradições popu-

lares adquiriu um caráter mais sistemático. Os irmãos Grimm, com sua ida ao povo, redefini-

ram as ações metodológicas na área, que serão utilizadas nas coletas e pesquisas posteriores. 

É, nesse período, também, que a expressão cultura popular se define de modo mais perspícuo. 

Os românticos utilizam o termo para expressar um tipo de cultura diferente daquela produzida 

pela elite. As narrativas populares são vistas como jóias preciosas, por possuírem os segredos 

mais escondidos da identidade nacional e, por isso, os intelectuais saem à caça desses tesouros 

escondidos na memória do homem simples. 

É nesse período, também, que os estudos da cultura popular adquirem um caráter mais 

cientificista. Os românticos possibilitaram novos procedimentos metodológicos em torno da 

coleta e catalogação das práticas populares. Contudo, seu caráter subjetivista foi questionado 

pelos folcloristas do século XIX, para os quais havia uma preocupação maior em aproximar o 

folclore de uma ciência autônoma, provida de métodos e objetivos bem definidos. Surge, en-

tão, uma nova corrente de estudo da cultura popular: os folcloristas. 

 

1.2.3 Os folcloristas: entre o senso-comum e a ciência 

 

Em meados do século XIX, os estudos folclóricos estão intimamente vinculados à fi-

losofia positivista e evolucionista, de Darwin e H. Spencer, e Augusto Comte, propagadas 

durante esse século. O positivismo definia o progresso como sendo um processo evolutivo, no 
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qual a sociedade passa de fases mais “irracionais” (estados religioso e metafísico) para a fase 

do conhecimento positivo/racional. Essa evolução não se dá, todavia, de modo uniforme, ho-

mogêneo. Na sociedade, o progresso não atinge, do mesmo modo, todos os setores e, assim, 

alguns grupos arraigados na tradição são mais suscetíveis à resistência a esse progresso. Nesse 

contexto, o estudo desses grupos, ou melhor, de suas representações simbólicas, possibilitaria 

a compreensão e, conseqüentemente, seriam mais facilmente “civilizados” pelos interesses 

burgueses. Sob esse ponto de vista, os estudos folclóricos não poderiam ser realizados de mo-

do aleatório; era necessário, pois, que o folclore se constituísse em ciência. 

Contraditoriamente, porém, os estudos folclóricos se pretendem ciência, sem adotar 

métodos apropriados e sistemáticos de coleta e análise do material. Desde a criação na Folklo-

re Society, na Inglaterra, a palavra folclore já propunha uma visão inovadora e diferenciada 

dos românticos, a qual “redefinia o estudo das tradições populares”. (RODRIGUES, 2006, p. 

21). Várias revistas e Universidades passaram a divulgar e expandir as bases de uma nova 

disciplina e ciência das tradições populares.  

A palavra folk-lore (saber do povo) foi criada, em 1846, por Williem John Thoms, pa-

ra designar uma área de estudos dos objetos culturais da antiguidade ou os saberes populares 

tradicionais. O folclore constitui-se, então, de todos os saberes, comportamentos, crenças, 

valores e costumes passados, conservados pelas camadas populares; cabendo ao folclorista o 

estudo sistemático desses saberes. 

Sobre essa questão, Fernandes (1989, p. 57) afirma que: 

 

 
Partindo de um esquema puramente evolucionista, porém muito rudimentar e 

impreciso, os primeiros pesquisadores e os primeiros folcloristas admitiam 

conceitualmente que folclore abrangia tudo o que culturalmente se explicas-

se como apego ao passado – às soluções costumeiras e rotineiras – compre-

endendo todos aqueles elementos que a secularização da cultura substituiu 

por outros novos, relativos a um estádio cultural mais adiantado. 

 

 

Com essas palavras, esse autor, nos faz entender que a concepção de folclore está li-

gada à noção de atraso cultural, de modos rudimentares de organização social e cultural, ca-

bendo ao folclorista a tarefa de catalogar o maior número possível de práticas culturais tradi-

cionais, livrando-as da extinção. A cultura popular é vista, nessa ótica, como um estágio ante-

rior, arcaico, da cultura erudita, e, por isso, se faz necessário o resgate e a conservação das 

práticas culturais do povo, no intuito de preservá-la. As antiguidades populares são considera-

das importantes por se constituírem como modo de sobrevivência do passado, no presente. 
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O popular é, para os estudiosos dessa abordagem, assim como o foi para os românti-

cos, relacionado ao selvagem, ao não civilizado, em oposição à civilização
6
. Nas palavras de 

Ayala & Ayala (1995, p. 15), 

 

 
A oposição entre folclore e “civilização”, combinada com a crença na ten-

dência ao desaparecimento das manifestações culturais populares, irão de-

sembocar, muitas vezes, na preocupação em “registrar antes que acabe”, isto 

é, em documentar tudo que é considerado folclórico ou parte das tradições 

populares, antes que se apague da memória do povo. 

 

 

A atividade de coleta é, para os folcloristas, o único modo de possibilitar às gerações 

posteriores o conhecimento do passado, dos saberes tradicionais. Sem conseguir sobreviver 

por muito tempo aos avanços tecnológicos e às mudanças ocasionadas pela mídia, a cultura 

folclórica precisa ser catalogada e resguardada do desaparecimento total. Os saberes da civili-

zação estão se expandindo e, com eles, há uma refração dos ambientes intactos, intocados 

pelas mudanças da modernização. Resta apenas lutar contra o tempo e resgatar o que ainda é 

possível, as práticas que ainda subsistem. 

Desprovidos de qualquer preocupação com o povo, com suas condições materiais de 

existência, os folcloristas se interessam apenas pelos objetos culturais, pelas danças, cantos, 

rezas, contos, poesias, dentre outras manifestações. Além disso, uma das grandes preocupa-

ções dos folcloristas é a busca pelas origens dessas práticas populares. Para esses estudiosos, 

uma estória, um romance, um cordel, uma reza só interessam, quando situados em um passa-

do longínquo. Busca-se compreender o processo evolutivo e as transformações ocorridas nos 

bens culturais, em diferentes regiões do mundo. Há a utilização de um método comparativo, 

no intuito de resgatar o passado, de conhecer o tempo mais rudimentar, em que essas práticas 

ocorreram. Os bens culturais têm similares, na Idade Média, nos países da Europa e Ásia, e, 

somente daí, decorre sua importância. 

Nessa visão, a noção de folclore se distancia da cultura popular. Cascudo (1984, p. 24) 

faz a distinção entre esses dois campos e afirma que “a literatura folclórica é totalmente popu-

lar, mas nem toda produção popular é folclórica. Afasta-a do Folclore a contemporaneidade”. 

O fato folclórico é situado na antiguidade, enquanto o popular ainda não é folclórico, por per-

tencer à contemporaneidade; e, por não conseguir alcançar o ritmo do progresso e/ou das 

transformações sociais, o popular se despersonaliza e se torna Folclore. Somente como objeto 

                                                           
6
 Nesse tópico, nos reportamos à concepção de folclore do início do século XIX, a qual é entendida em seu valor 

tradicional, em oposição à cultura popular, que é, nessa concepção, o estágio ainda atual das manifestações fol-

clóricas. Para muitos estudos atuais, os termos cultura popular e folclore apresentam uma maior aproximação. 
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do passado, totalmente desvinculado do presente, a cultura popular será folclórica. Há uma 

“inevitável descaracterização” dessa cultura.  

Uma das preocupações do autor é, quase que exclusivamente, descrever as influências 

dos elementos de outras culturas (européias, africanas) na formação dos cantos, das rezas, dos 

contos populares brasileiros. Os cantos e danças, enfatizados pelo autor como sendo aspectos 

constituintes da alma brasileira, são analisados em sua possibilidade de origem.  

Ainda segundo Cascudo (Ibid,. p. 24), o folclore apresenta quatro características bási-

cas “a) Antigüidade; b) Persistência; c) Anonimato; d) Oralidade”. Como antiguidade, o fol-

clore não pode jamais ser atual. E, nesse caso, a persistência é o único modo que o torna co-

nhecido no presente. Por resistir e não se deixar envolver com as mudanças sociais, o folclore 

ainda persiste, na atualidade. Sobrevive por ser parte de uma coletividade - os saberes folcló-

ricos não pertencem a nenhum sujeito especificamente. E, nesse viés, o anonimato é um dos 

fatores primordiais das práticas folclóricas. Não há individualidade na produção do folclore, e, 

por isso, não há nenhuma preocupação em relacionar os objetos tradicionais com os sujeitos 

que os transmitem.  

Para os folcloristas, a memória popular é o arcabouço onde estão os saberes coletivos, 

os quais são repassados oralmente. Há uma diferenciação entre a sociedade da escrita e as 

camadas populares que ainda se situam no estágio da oralidade. A oposição letrado/iletrado é 

ainda mais reafirmada por essa perspectiva de estudo do popular. Nessa ótica, Fernandes diz 

que (1989, p. 40) “o folclore consistia, [...] na „cultura do inculto‟ (em contraposição à cultura 

do „culto‟, expressa, para esses autores, pela literatura, pela ciência, pela filosofia e pela reli-

gião oficial)”. Além da dicotomia passado/presente, para os folcloristas a sociedade iletrada 

produz determinados tipos de bens, que se distanciam daqueles produzidos pela sociedade que 

adquiriu o status da escrita. Assim, interessam apenas os objetos pertencentes à cultura oral 

que se situam em tempos passados. 

A atitude do folclorista consiste apenas em mapear o passado e encontrar as raízes 

e/ou objetos similares do fato folclórico pesquisado. Sem uma preocupação com o contexto de 

produção cultural, nem tampouco com os artistas populares, o folclorista se detém na coleta e 

sistematização dos bens folclóricos, compreendidos como relicários de uma tradição em imi-

nente desaparecimento. A memória popular é a chave de ouro para as minas das origens cultu-

rais.  

Contudo, os folcloristas não conseguiram firmar um método de investigação para a ca-

talogação e ordenação do material coletado. A busca pelas origens dos fatos folclóricos é con-

traditória e incerta. Os folcloristas compreendem a dificuldade de sua abordagem e sabem que 
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muitos bens folclóricos, aparentemente antigos, têm uma origem recente e/ou que muitas 

crenças, comportamentos, costumes, práticas e saberes tradicionais são encontrados em dife-

rentes regiões do mundo, e, por isso, buscar as origens torna-se uma tarefa apenas especulati-

va, sem teor e critérios científicos. 

Sem um diálogo com outras ciências, como a Antropologia Social e a Sociologia, mui-

tos folcloristas se limitam a mapear os bens tradicionais do povo, sem relacioná-los com os 

modos de vida atuais dos sujeitos que os produzem/consomem. Há uma cristalização dos bens 

culturais populares e a tradição é considerada opositiva às mudanças sociais. Como afirma 

Rondelli (1993, p. 24), “Os folcloristas têm destacado esse „fato folclórico‟ de seu contexto 

sem indagar sobre o seu significado social”. Para os folcloristas, o objeto folclórico não apre-

senta nenhum significado com o contexto social onde circula. 

A cultura popular é, na visão folclórica, fragmentada e constituída de fragmentos da 

cultura erudita. Ainda em um estágio primitivo dessa cultura, o popular é analisado como ul-

trapassado. Nesse caso, o trabalho dos folcloristas é coletar o maior número possível de obje-

tos folclóricos, em um período de tempo curto, e museificá-los, torná-los lembranças do pas-

sado, da história.  

Compreendemos que, ao desconsiderarem a dinâmica da cultura popular, os folcloris-

tas esquecem que essa cultura é produzida por sujeitos inseridos em um processo de organiza-

ção social e cultural, que se modela conforme as mudanças ocasionadas pelas formas de reor-

denação da sociedade. Ao retirá-la do povo, das condições sociais de onde emergem, esses 

intelectuais não conseguem apreender o verdadeiro significado dessa cultura. 

Nessa perspectiva, E. Bosi (2003, p. 40) afirma: 

 

 
Esse desligamento da práxis transforma as mensagens num jargão empobre-

cedor que reflete simplesmente a consciência possível de outra classe. Des-

conhecem uma linguagem conatural ao povo, ou melhor, uma linguagem de 

vida.  

 

 

Sem uma ligação com a práxis, com a vida e com a organização social e cultural, os 

bens simbólicos dessa cultura não apresentam sistematização - são meros artefatos inconexos 

de práticas desordenadas. As manifestações populares, por não apresentarem uma unicidade, 

são demasiadamente heterogêneas e desorganizadas; são, por isso, “simplesmente a consciên-

cia possível de outra classe”.  

Enfatizamos que, nesse trabalho, optamos por utilizar a expressão cultura popular e 

não folclore, por acreditarmos que aquela especifica melhor os aspectos aqui estudados. Ape-
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sar de não assumirmos a postura folclorista de oposição dos termos, o folclore apresenta uma 

série de impasses, os quais poderão ocasionar ao leitor dificuldade de compreensão deste tex-

to. A cultura popular é aqui analisada em sua relação com o contexto e, principalmente, em 

seu aspecto funcional. 

Ressaltamos, contudo, que os estudos folcloristas têm contribuído, de maneira signifi-

cativa, para o conhecimento de muitas práticas e objetos culturais populares e, ainda, são de 

grande relevância para o estudo das tradições populares. Apesar da grande guinada nos estu-

dos da cultura popular, com as contribuições de cientistas sociais, os folcloristas permitiram 

uma discussão necessária para os estudos da cultura popular, incluindo-a no âmbito das dis-

cussões científico-acadêmicas. 

A seguir, apresentamos as contribuições dos estudos de alguns cientistas sociais para o 

entendimento da cultura popular. Esses estudos consideram a cultura popular em sua relação 

com o contexto social e cultural, e, dessa forma, analisam não apenas os objetos e práticas, 

mas os sujeitos e o significado dessas práticas para esses sujeitos. 

 

1.2.4 A cultura popular e o contexto histórico-social: novos olhares para a cultura do 

“povo” 
 

Sarlo (2004), em seus estudos sobre a presença das culturas populares em sociedades 

modernas, afirma que não existem culturas populares “puras”. Para a autora, “„Hibridização‟, 

„mestiçagem‟, „reciclagem‟, „mescla‟, são as palavras usadas para descrever o fenômeno” 

(SARLO, 2004, p. 101). 

O surgimento e expansão dos meios de comunicação de massa, bem como os proces-

sos migratórios, ocorridos especialmente a partir do final do século XVIII possibilitaram um 

contato entre os mais distantes modos de representação cultural. O homem do campo não 

mais se limita a esse espaço, transita entre o rural e o urbano, através da televisão, do rádio, da 

internet. Assim, a cultura do povo não mais se situa em um espaço limitado e distante; as ma-

nifestações culturais dialogam com outros sistemas culturais, absorvendo características des-

ses, perdendo muitas de suas características e, ao mesmo tempo, influenciando e transforman-

do os outros sistemas. 

Assim como Sarlo, Garcia Canclini (2008) chama esse processo de Hibridização. As 

culturas não estão isentas do contato e do diálogo com os modos de organização social e se 

misturam dentro dos limites do capitalismo. Porém, para Garcia Canclini (2008, p. 22), “é 

necessário preocupar-se menos com o que se extingue do que com o que se transforma”. En-

tendemos, com isso, que é preciso olhar a cultura popular dentro da dinâmica social, pois a 
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mudança é inevitável, uma vez que, nenhum sistema cultural é isolado das relações sociais. 

Todas as expressões culturais estão propensas às mudanças, haja vista serem produzidas den-

tro de sistemas sociais específicos e em contextos bem definidos. 

Tomadas isoladamente, sem a instância do contexto, dos artistas populares e do públi-

co, as manifestações culturais populares são apenas objetos sem valor e atividades sem signi-

ficado. Conforme expressa Lima (1985, p. 26), a partir de pesquisa realizada na região do 

Cariri cearense, se isolado do contexto, “[...] um conto ou qualquer outro produto de cultura 

não representa senão um artefato sem fala, uma geringonça, relíquia ou fetiche como tantos 

há, empaiolados, no acervo imóvel do antigo museu”.  

É preciso que reflitamos, pois, sobre o papel das culturas populares nos contextos on-

de se situam e, principalmente, em sua funcionalidade dentro desses contextos. Um dos aspec-

tos do popular é o de se constituir em um modo peculiar de pensar e agir. Tornou-se popular 

um fazer peculiar do povo. O caráter utilitário dessa cultura possibilita aos grupos populares 

uma junção entre o simbólico e o real. De acordo com Certeau (2007, p. 42): 

 

 
A „cultura popular‟ se apresenta diferentemente, assim como toda uma litera-

tura chamada „popular‟: ela se formula essencialmente em „artes de fazer‟ is-

to ou aquilo, isto é, em consumos combinatórios e utilitários. Essas práticas 

colocam em jogo um ratio „popular‟, uma maneira de pensar investida numa 

maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar.  

 

 

Para esse autor, o popular se constitui da relação indissolúvel entre a “arte de combi-

nar” e a “arte de utilizar”. Somente por apresentar uma utilidade prática e/ou uma função bem 

definida dentro dos grupos populares, é que as manifestações culturais populares sobrevivem. 

Sem um significado “dentro da vida”, sem a existência de um público e de um contexto social 

bem delimitado, os bens simbólicos da cultura popular não podem existir. Fora desse contexto 

e distante de seu significado dentro do grupo, as expressões populares tornam-se apenas espe-

táculos e representações teatrais e/ou objetos de museus. Como “uma maneira de pensar in-

vestida numa maneira de agir”, a cultura popular requer um espaço e um tempo próprio para 

acontecer. Segundo Xidieh (1993, p. 24), 

 

 
Aprende-se que há um momento para a narração. Não nos referimos apenas 

ao momento propiciamente mágico em que as estórias podem ser impune-

mente contadas (hora do dia ou da noite, segundo certos dias da semana e es-

tações do ano...). Referimo-nos ao momento social em que elas se justificam 

e funcionam.  
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Na visão de Xidieh, as representações culturais populares e demais bens dessa cultura 

possuem um tempo próprio, para que aconteçam, e uma finalidade prática. Assim como Cer-

teau (2007), Xidieh (1993) destaca a importância do caráter utilitário na cultura popular. Exis-

tem momentos sociais específicos que justificam o funcionamento dessas práticas culturais. 

Os cantos, as estórias, as rezas, os repentes, os romances e demais manifestações culturais 

populares acontecem em contextos já conhecidos e estabelecidos pelo grupo. Não se pode 

compreender a cultura popular sem a compreensão desse contexto.  

Ainda de acordo com esse autor, a paciência deve ser a principal característica do pes-

quisador. As práticas populares precisam ser analisadas/interpretadas dentro do contexto real 

onde surgem e se desenvolvem. É preciso que os estudiosos saibam esperar o momento real 

em que essas práticas ocorrem; somente assim ele compreenderá os significados sociais cons-

titutivos delas.  

Em seus estudos sobre as narrativas orais de cidades do interior de São Paulo, Xidieh 

(1993) observou que as estórias contadas pelo povo mantinham uma íntima relação com o 

cotidiano das pessoas, seus modos de subsistência. Para se compreender os significados que 

as práticas culturais populares comportam, é preciso entender o seu sentido dentro das rela-

ções sociais do povo. Nas palavras de E. Bosi (1986, p. 13), “Quando desejamos compreender 

a cultura das classes pobres percebemos que ela está ligada à existência e à própria sobrevi-

vência destas classes”. Sem a relação com os modos de vida e as condições materiais de exis-

tência, a cultura popular não apresenta sentido. É preciso conhecer o universo do contador, do 

repentista, do cordelista, da romanceira, da rezadeira, para que se possa entender a existência 

e a persistência dos cantos, das cantorias, do cordel, das rezas, no seio de inúmeros grupos 

sociais. 

É inegável, porém, que muitas práticas culturais populares desaparecem; muitas são as 

expressões da cultura popular que deixaram de existir. Todavia, é necessário compreender 

esse processo como intrínseco a qualquer manifestação da cultura. Enquanto muitos objetos 

desaparecem, outros são reelaborados. As condições de trabalho, lazer e diversão das camadas 

subalternas se transformam com as mudanças sociais, e, com isso, remodelam os modos de 

representação cultural dessas camadas sociais. A cultura popular está impreterivelmente liga-

da aos modos de apropriação do capital cultural e à divisão social de classes. Uma discussão 

em torno do popular remete não apenas à organização do sistema cultural, mas aos modos de 

organização social e apropriação dos bens culturais e sociais. 

Nessa ótica, Garcia Canclini (1983, p. 42), afirma que: 
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As culturas populares (termo que achamos mais adequado do que a cultura 

popular) se constituem por um processo de apropriação desigual dos bens 

econômicos e culturais de uma nação ou etnia por parte dos seus setores su-

balternos, e pela compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, 

das condições gerais e específicas do trabalho e da vida.  

 

 

O popular é um campo plural, em que é preciso entender as diversas formas de apro-

priação do capital cultural pelas diferentes esferas sociais. O popular está imbricado nas rela-

ções sociais de poder e dominação. Além disso, são as condições reais de trabalho e de vida 

que determinam a existência dessas práticas. É preciso compreender os processos nos quais 

essa cultura (ou essas culturas populares, na visão do autor), funciona, isto é, dentro do arran-

jo da sociedade. Assim só é possível definir o popular, segundo esse autor, 

 

 
A partir do sistema que engendra a todos eles (os sistemas culturais), que 

lhes atribui lugares distintos, reformula-os e os combina, para que cumpram 

as funções econômicas, políticas e psicossociais necessárias para sua repro-

dução. (GARCIA CANCLINI, 1983, p. 53) 

 

 

Se por um lado, não se pode compreender a cultura popular apenas em sua relação 

com outros sistemas culturais, também não se deve pensá-la isoladamente, como sistema au-

tônomo. Para Garcia Canclini (1983), é preciso situá-la no sistema que a possibilita funcionar 

e a combina, isto é, dentro de um contexto mais amplo, que Ortiz (1980, p. 68) chama de “so-

ciedade global”. Como um conjunto de práticas heterogêneas e, principalmente, repleta de 

aparentes contradições e ambigüidades, a cultura popular faz parte de um sistema de organi-

zação social, cultural, político que a permite funcionar. É esse mesmo sistema que define a 

sua relação com os diferentes sistemas culturais. 

Um aspecto a ser destacado, ainda, nos estudos de Garcia Canclini (1983) é a utiliza-

ção da expressão culturas populares e não apenas cultura popular. Para o autor, a heterogenei-

dade de representações simbólicas das camadas populares não são pedaços aleatórios, como 

propunham os folcloristas. A fragmentação da cultura é apenas mais um aspecto dessa com-

plexa teia de significados que envolvem as representações artísticas do povo.  

Assim como Garcia Canclini, Ayala (1995) também adota o termo, por compreender a 

dinamicidade e a multiplicidade de práticas e de objetos existentes nessa cultura. Por depen-

derem da memória, pela inexistência de uma linearidade temporal, e, ainda por apresentarem 

“seus limites, ou do registro realizado por estudiosos, fragmentário e dirigido por critérios 

diferentes dos que são próprios aos grupos subalternos” (AYALA, 1995, p. 66), as práticas 
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culturais populares têm como características principais, “a heterogeneidade, a ambigüidade, a 

contradição, não só nos aspectos formais, em que a diversidade salta à vista, mas também em 

termos dos valores e interesses que veicula”. (Ibid., p. 60) 

Dessa forma, ainda segundo Ayala (2003, p. 109), “Não há lugar para definições está-

ticas em uma sociedade plural, com contínuas aproximações culturais, mobilidade social”. 

Uma visão estática acerca da cultura popular tende a minimizá-la, torná-la um conjunto de 

artefatos do passado, ou seja, desconsidera a sua atualidade e a sua reelaboração constante. 

Através dos estudos desses autores, entendemos a importância da cultura popular em 

sua relação contínua com os modos de organização da sociedade. Compreendemos, ainda, que 

somente no cotidiano, nas atividades diárias do trabalho e do lazer das camadas populares, se 

encontram os sentidos das manifestações culturais do povo. Mesmo se reorganizando dentro 

das sociedades industriais, essa cultura ainda se estrutura, dentro de um tempo comunitário e 

em espaços circunscritos. No dizer de Ayala (1997, p. 1), 

 

 
A Literatura popular, ainda que se construa no interior de um mundo coman-

dado pelo tempo industrial [...] não pode abrir mão de seu tempo comunitá-

rio. É aí que ela tem sua possibilidade de existir. Precisa de um tempo em 

que as pessoas se encontrem, conversem, troquem experiências, mesmo que 

seja num rápido intervalo para lanche, para café ou para um descanso das ta-

refas do dia, à noitinha, quando se conta com um momento de folga, depois 

do trabalho e das novelas da tevê. 

 

 

O tempo da cultura popular é o tempo da coletividade. Assim como a memória funci-

ona a partir dos mecanismos da identidade coletiva, o tempo, para que as danças surjam, os 

cantos sejam entoados, os ritos aconteçam, é um tempo comunitário. Não importa, segundo a 

autora, se esse tempo é condensado pelo relógio industrial. O importante é que os sujeitos 

façam com que esse tempo ainda exista, nos intervalos do trabalho, nos momentos reservados 

ao descanso e em outros momentos propícios a realização dessas práticas culturais. 

Como podemos ver, para essa abordagem interacionista, o popular convive, conflituo-

samente ou não, com outras formas de cultura e, ainda assim, apresenta uma organização in-

terna, com determinadas regras e modelos de comportamentos a serem seguidos pelos mem-

bros das camadas populares. Essa convivência necessária com outras formas de cultura faz 

com que a cultura popular se reorganize dentro de seu próprio sistema. Enquanto as camadas 

populares estão se adaptando a novos padrões de comportamento e consumindo os produtos 

industrializados, o popular tem se transformado em um verdadeiro espetáculo, nas sociedades 

industriais. O interesse pelos produtos artesanais e/ou por artistas populares, para apresenta-
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ções em espaços antes restritos aos artistas chamados eruditos, é parte do movimento de valo-

rização das culturas locais e nacionais, cuja valorização tem seu auge com a propaganda do 

turismo local e nacional em países, como o Brasil, em crescente desenvolvimento. Tenta-se 

mostrar o que o país apresenta de mais original, de mais típico e exótico, e, desse modo, a 

cultura popular se torna um espetáculo para os estrangeiros e/ou turistas de modo geral. Nas 

palavras de Garcia Canclini (1983, p. 66) “A fascinação nostálgica pelo rústico e pelo natural 

é uma das motivações mais invocadas pelo turismo”. 

Porém, esse interesse pelos produtos rústicos, pelas práticas culturais populares, pelo 

turismo tem sido uma das inúmeras consequências geradas pelo retorno às tradições, para se 

tentar compreender o presente e suas intensas rupturas. O homem da sociedade moderna se vê 

cercado por culturas diversas e efêmeras, que provocam incertezas sobre o futuro. Recorrer à 

tradição tem sido um modo constante e crescente de inúmeras políticas de valorização cultu-

ral, incluindo-se, aí, o turismo, a ciência/academia, as indústrias culturais, dentre outros, no 

sentido de se reconstruir as referências do passado. As instituições que outrora serviam de 

âncora para a formação e vivência dos sujeitos em sociedade, como a família, a igreja, e ou-

tras instituições, já não mais atuam com tanta força e, “Em nossa época líquido-moderna” (cf. 

Bauman, 2005) é preciso se apegar com o que ainda pode ancorar a existência: a tradição. 

Ressaltamos, por fim que, nas últimas décadas, houve transformações profundas nos 

estudos sobre a cultura popular, especialmente, a partir da análise de categorias como memó-

ria, identidade e narrativas históricas. E essas transformações estão diretamente relacionadas 

ao modo como se vê e se sente a cultura popular na sociedade atual. Assim, refletimos, no 

próximo capítulo, sobre esse interesse pelos objetos rústicos e pelo resgate da memória, da 

identidade e das narrativas históricas do povo.  
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CAPÍTULO 2. 

MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE: DEFININDO AS CATEGORIAS DE ANÁ-

LISE 

 

2.1 Nas tramas da memória: tradição e modernidade - um diálogo 

 

Para refletirmos sobre a relação memória e cultura popular, precisamos entender as es-

tratégias que põem em cena a tradição, no contexto atual. Se por um lado, essa relação entre 

tradição e atualidade se dá sob rasura, por outro lado, ela é dialógica. Noutras palavras, atra-

vés desses dois olhares lançados ao popular, podemos observar diferentes relações entre as 

categorias memória e cultura popular: a primeira tende a cristalizar o popular em um passado 

longínquo e, por isso, mítico, percebendo-o como resquício, no presente. Nesse entendimento, 

a memória tem a função de resgatar o passado em sua totalidade. Já para a segunda vertente, a 

cultura popular é analisada a partir de sua própria dinâmica e dos processos naturais de reela-

boração cultural. A memória, nesse caso, atua não apenas na reconstituição do passado, mas o 

reconfigura/ressignifica com as forças do presente. 

Na visão conservadora, creditam-se ao popular os saberes ligados ao passado, à tradi-

ção, e, por isso, totalmente opostos à modernidade. Tradição e modernidade se excluem/se 

eliminam mutuamente. As práticas culturais populares, por não acompanharem os avanços da 

modernidade, estão desaparecendo. Olha-se para o passado, no intuito de restituir às gerações 

posteriores aquilo que se está perdendo: a tradição e a identidade cultural. É preciso resgatar 

os bens culturais que sobrevivem nos lugares onde a globalização ainda não pôde alcançar. E 

esse processo, que parece ser uma redescoberta do povo na sociedade do século XX, é uma 

extensão dos interesses dos folcloristas do final do século XVIII. Está no povo, mais uma vez, 

a salvação e manutenção da tradição. Embora muitas manifestações populares ainda consigam 

sobreviver na sociedade atual, “sua Idade de Ouro deu-se no passado” (ARANTES, 2004, p. 

17). E, como sobrevivência no presente, esses bens só resistem na memória de poucos indiví-

duos anônimos. 

De acordo com essa forma de pensar a relação popular/tradição, o contato com a mo-

dernidade destrói todas as formas tradicionais de representação cultural, sendo a modernidade, 

portanto, maléfica à cultura popular. Deduz-se, daí, que a tradição se está perdendo. O povo 

encontra-se em um dilema inexorável: deixar-se influenciar pela modernidade e perder sua 

tradição/memória, ou conservar a tradição e não se contaminar com a modernidade.  

Ao se excluírem, tradição e modernidade não podem conviver em um mesmo período. 

Enquanto a modernidade atua no presente, transformando constantemente as relações e os 
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comportamentos sociais, a tradição se situa no passado, existente no presente, apenas como 

uma sobrevivência remota, ou ainda estática, nos artefatos preservados dos museus. A socie-

dade moderna é totalmente oposta à sociedade tradicional; e, por isso, a cultura popu-

lar/folclore “seria, portanto, uma manifestação do passado no presente [...] Em outros termos, 

um conjunto de resíduos, de fragmentos de costumes e práticas culturais desaparecidas”. 

(AYALA, 1995, p. 15) 

Existe, de acordo com essa visão, uma cultura popular autêntica, que, incapaz de 

acompanhar as mudanças sociais, causadas pelo impacto da globalização e modernização, 

ainda persiste no presente, de forma fragmentária. Resquícios dessa cultura ainda sobrevivem, 

mas estão “em vias de extinção”. Não há lugar, nas novas formas de organização social pós-

revolução industrial, para uma cultura enraizada no passado. O rompimento com os modos de 

vida rústicos instaura um rompimento com a cultura mais pura e autêntica: aquela produzida 

próximo da natureza, distante dos aparatos tecnológicos da modernidade. E, numa sociedade 

onde as formas do comportamento humano e os produtos de consumo parecem homogenei-

zar-se, esses saberes surgem como exóticos, diferentes, e, por isso, despertam maior interesse 

dos estudiosos e do homem da elite. 

Nessa perspectiva, a memória do homem simples, dos velhos e velhas que ainda vi-

vem nos arredores das cidades, ou mesmo nelas, é a chave que abre as portas do passado ao 

estudioso e ao porvir. Uma memória que restitui o passado em toda a sua amplitude. As estó-

rias, as lendas, os cantos, os benditos, os repentes, que ficaram gravados na memória, devem 

ser a principal preocupação dos estudiosos. Não há mais tempo. Os velhos estão morrendo e a 

tradição está se esvaindo. Os bens culturais devem ser tirados da memória desses senhores e 

senhoras, com rapidez. O iminente desaparecimento das tradições é uma ameaça na luta pela 

conservação da identidade; por isso se faz necessário ir ao povo, ao dono da chave que abre o 

passado e a identidade original das nações. 

Para essa vertente de estudos, a memória é um fenômeno individual, que consegue 

manter o passado vivo, sem nenhuma “deturpação” do meio social. Relembrar é um ato que 

põe em cena as lembranças mais antigas, os fatos mais distantes. A memória é um “grande 

poço” onde se guardam todas essas lembranças, e, ao relembrar, o sujeito busca no fundo o 

que está lá, intacto. As estórias, os mitos, as lendas, os romances, os cantos, as rezas não per-

tencem a ninguém, não têm autores, pois existem há milhares de anos. Os sujeitos que guar-

dam esses bens na memória nada acrescentam, são fiéis ao que ouviram de seus antepassados. 

Isso explica o interesse desses estudiosos apenas pelos produtos culturais e não por aqueles 

que os produzem/consomem. O passado deve ser apreendido em sua totalidade; e somente 
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essa memória “prodigiosa” é capaz de manter a originalidade e autenticidade da tradição e 

preservá-la integralmente. 

Em seu estudo sobre patrimônio histórico, Lemos (2006) observa o grande interesse 

de estudiosos em preservar o patrimônio material e imaterial. Para esse autor, há uma necessi-

dade urgente de políticas de preservação do patrimônio histórico. No entanto, a idéia de pre-

servação implica, na maioria das vezes museificação. Segundo Lemos (2006, p. 24), preservar 

pressupõe “livrar de algum mal, é manter livre de corrupção, perigo ou dano, conservar, li-

vrar, defender e resguardar.” Preservar os bens culturais da tradição é protegê-los das influên-

cias negativas da modernidade, é mantê-los livres de qualquer elemento inovador. E, nesse 

caso, os bens são preservados, mas perdem toda a sua utilidade, sua funcionalidade. De acor-

do com Garcia Canclini (2008, p. 161) “A conservação desses bens arcaicos teria pouco a ver 

com sua utilidade atual”.  

Acreditamos que preservar os bens culturais populares não significa torná-los peças de 

museu nem tampouco recuperá-los de modo “puro” da memória. As mudanças são inerentes 

ao ato de lembrar. Sob esse ponto de vista, a memória é dinâmica e reelabora-se, conforme as 

experiências do sujeito. Nenhum sujeito é capaz de absorver o passado em sua plenitude. Fica 

apenas o que é importante, o que tem um significado dentro das vivências desse sujeito. Lem-

brar é uma atividade que reconstrói o passado, a partir das experiências do presente. Nesse 

contexto, as transformações ocasionadas pela modernidade não são vistas como deturpações 

da tradição, mas como mudanças inerentes ao processo. Sobre essa questão, Meneses (2003, 

p. 185) afirma: 

 

 
Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva do pre-

sente. Sem memória, não há presente humano, nem tampouco futuro. Em ou-

tras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do fenômeno hu-

mano, a mudança. [...] A memória me interessa por que estou vivo aqui e 

agora.  

 

 

A partir da afirmação de Meneses, é possível dizer que há outra visão, mais inovadora 

em torno do estudo da memória popular. Nessa visão, a dicotomia tradição versus modernida-

de é anulada, pois a memória lida com interesses do presente e os saberes tradicionais, con-

forme a autora são sempre reelaborados pela memória. Com diferentes maneiras de sobrevi-

vência, cada sujeito reconstitui o passado, transportando-o para o presente. Os aparatos tecno-

lógicos e todos os impactos da modernidade não destroem a tradição e a memória cultural, 

mas a renova. É inegável que muitos bens simbólicos da tradição somem com os novos mo-
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dos de organização social e cultural instituídos pela modernização. Porém, outros se reelabo-

ram e se adéquam ao novo contexto. Como afirma Garcia Canclini (2009, s/p), “Algunas tra-

diciones desaparecen, otras se descaracterizan por la mercantilización, otras son mantenidas 

com fuerza y fidelidad, pero, todas son reordenadas por la interacción con el desarrollo mo-

derno.” 

Mediante essa realidade, a atividade mnemônica tem como característica fundamental 

a transformação. As lembranças são importantes por se relacionarem com a vida atual dos 

sujeitos e o presente não é uma ameaça à memória; ao contrário, é dentro das práticas cotidia-

nas, que relembrar se constitui em um ato de importância para os indivíduos. O alimento da 

memória é a própria vida. Sem as experiências, sem a atualização constante e, principalmente, 

sem uma utilidade real a memória estaria fadada ao fracasso, ao esquecimento. Os sujeitos só 

conseguem lembrar daquilo que lhes marcou, das histórias que se relacionam com suas inqui-

etações, dos cantos que acompanham suas atividades no trabalho ou nos momentos de lazer. 

O refazer-se da memória é o refazer da própria identidade. Nas palavras de Rodrigues (2008, 

p. 34), 

 

 
Lidar com as lembranças − matéria de que é composta a memória − é entrar 

em contato com o movimento que põe em cena o passado, atravessado pelas 

múltiplas vivências do presente, montando e desmontando sentidos e signifi-

cados, para compor um tecido narrativo, resultado de um viver, que garante 

ao indivíduo uma identidade. 

 

 

Para a autora, a memória não reconstitui o passado como um espelho, um reflexo per-

feito. A ação mnemônica conserva o passado, atualizando-o com as experiências do presente. 

Perpassada pelo presente e pelas diversas vivências do sujeito, nos diferentes momentos de 

sua história, a memória não é estática, como pensavam os folcloristas e inúmeros outros estu-

diosos da vertente conservadora. Ela é modelada conforme as mudanças sociais. Os significa-

dos são “montados e desmontados”. E, nesse diálogo entre passado e presente, o indivíduo 

“garante sua identidade”.  

Halbwachs (2006, p. 91), em seus estudos sobre a memória coletiva, afirma que “[...] a 

lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao 

presente e preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a ima-

gem de outrora já saiu bastante alterada”. Ainda segundo esse autor (Ibid., p. 102), “A memó-

ria coletiva [...] não detém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na 

consciência do grupo que a mantém”. 
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Entendemos que, como uma atividade coletiva, a memória só existe porque está vincu-

lada aos interesses e a identidade de determinados grupos. Sem desconsiderar a existência de 

uma memória individual que ele denominará de “intuição sensível”, para Halbwachs (2006), 

as lembranças são construídas coletivamente, uma vez que, ao relembrar, o sujeito não está 

reconstituindo apenas o seu passado, mas o passado de todo um grupo do qual ele faz parte. A 

memória é coletiva. Mesmo as lembranças mais pessoais possuem marcas de outras pessoas. 

Sobre isso, E. Bosi (1994, p. 407) afirma: 

 

 
É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo nossas 

idéias, não são originais: foram inspiradas nas conversas com os outros. Com 

o correr do tempo, elas passam a ter uma história dentro da gente, acompa-

nham nossa vida e são enriquecidas por experiências e embates.  

 

 

Os saberes tradicionais transmitidos dos pais aos filhos, dos anciãos aos jovens adqui-

rem, na coletividade, significados individuais. Ao serem absorvidas pelo indivíduo, as lem-

branças do grupo adquirem um caráter peculiar. Cada sujeito relembra um mesmo fato, acon-

tecimento ou história a sua maneira. É individual o modo como cada indivíduo canta, conta 

uma estória, pois diversas experiências pessoais são acrescentadas aos fatos passados. Esse 

aspecto é importante, na medida em que possibilita um novo olhar para o povo, para os artis-

tas populares, os quais, vistos, durante séculos, como depositários de um saber coletivo, tive-

ram sua identidade individual camuflada na coletividade, no anonimato. Porém, para estudos 

mais atuais, cada artista passa a ser considerado dono de um saber particular, mesmo que esse 

saber expresse a identidade cultural de um determinado grupo ou nação. 

Compreendemos, portanto, que a memória é uma categoria fundamental para a com-

preensão da cultura popular, uma vez que é a partir dos saberes e práticas repassados como 

herança de uma geração a outra que essa cultura tem-se expandido, ao longo da história. Ao 

reelaborar os saberes da tradição, a memória possibilita um diálogo entre o passado e o pre-

sente. Dessa maneira, tradição e modernidade não são excludentes; e esta cria novos espaços e 

institui novos modos para a expansão do popular, que ora se adapta, ora resiste (mesmo com 

alterações). Para Garcia Canclini (2008, p. 22), “Hoje existe uma visão mais complexa sobre 

as relações entre tradição e modernidade. O culto tradicional não é apagado pela industrializa-

ção dos bens simbólicos”.  

Para esse autor, os saberes tradicionais só resistem por estabelecerem um permanente 

diálogo com os novos modos de organização social e cultural. Fora das práticas cotidianas e 

das condições materiais de existência, os bens simbólicos da cultura popular são apenas arte-
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fatos de museu e, nesse caso, apresentam-se como produtos de um passado distante. As mani-

festações culturais populares não são vistas apenas como sobrevivência no presente, mas se 

constituem como um modo peculiar de representação cultural, que faz parte da vida do povo, 

mesmo que em novas condições e com outras funções no mercado simbólico.  

Desse modo, ao estabelecer a oposição entre a tradição e os meios de organização so-

cial e cultural da modernidade, os estudiosos da vertente conservadora não atentam para a 

existência real da cultura popular, em inúmeras cidades do interior nordestino, por exemplo, e 

para as muitas outras formas dessa cultura presentes na mídia: as diversas home page; os pro-

gramas de TV e rádio, no qual se apresentam repentistas, cordelistas e muitos outros artistas 

populares; a constante presença de artistas populares, nos grandes centros urbanos, nas ruas 

das metrópoles e em outros lugares. A memória popular se ressignifica, nos contextos da mo-

dernidade. 

A esse respeito, Montenegro (2007) já nos alerta para a importância do estudo das 

memórias de determinados grupos e/ou sujeitos, como modo de compreensão da realidade 

social. Para esse autor, o estudo das memórias individuais e/ou de determinados grupos, “atu-

am na determinação da compreensão do passado, presente e futuro” (MONTENEGRO, 2007, 

p. 15). Cremos, assim, que a memória não deve ser vista como uma pretensa reconstituição 

totalizadora do passado, mas como uma atividade que seleciona, “grava, recalca, exclui, re-

lembra”. (POLLAK, 1992, p.5) 

Em seu estudo sobre a memória de velhos, E. Bosi (1994) nos convida a refletir sobre 

o papel social da memória. Para essa autora, “O que rege, em última instância, a atividade 

mnêmica é a função social exercida aqui e agora pelo sujeito que lembra” (BOSI, E., 1994, p. 

63). Sem mais exercerem uma função ativa na sociedade industrial, resta aos velhos e velhas a 

atividade de lembrar, e esses sujeitos imprimem, em suas narrativas, tonalidades, gestos e 

emoções, cada vez que põem o passado em cena. Dessa maneira, o exercício de lembrar é, 

para esses sujeitos, não apenas trazer à tona o passado, mas reconstruí-lo, reinventá-lo, com 

todas as experiências adquiridas no decorrer de sua vida. 

Como fato social, a memória não é um reservatório de lembranças, cujo passado en-

contra-se inalterado. Ao recordar, os indivíduos reestruturam suas lembranças com o elemento 

sempre vivo da tradição: o presente. 

Entendemos, assim, que a memória é uma ferramenta de ressignificação do passado, e, 

como tal, atua na reconstrução dos acontecimentos históricos. Por isso, interessa-nos refletir, 

no próximo tópico, sobre a relação entre história e memória, essencialmente a partir dos estu-

dos da Nova História Cultural e das contribuições do método da História Oral, na reconstru-
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ção dos fatos históricos.  

 

2.2 A Nova História e o método da História Oral: revisitando a História Oficial 

 

Inicialmente, esclarecemos que a Nova História, ao revisitar a história através da me-

mória popular, se constitui num espaço de debate sobre as práticas culturais populares e ainda 

nos permite refletir sobre o método de reconstrução do passado através do relato oral. Justifi-

camos, pois, a necessidade de discutirmos, nesse trabalho, mesmo que sumariamente, sobre 

alguns aportes teóricos da Nova História e do método da História Oral, tendo em vista a rele-

vância desses para a reelaboração da memória popular. 

 

2.2.1 A Nova História: algumas considerações 

 

Burke (1992, p. 35), em seus estudos sobre a Nova História, propõe que, para os novos 

historiadores, “tanto na vida cotidiana, quanto nos momentos de crise, o que conta é a cultu-

ra”. Nessa ótica, a explicação e descrição dos acontecimentos históricos consideram não ape-

nas os aspectos políticos e econômicos da sociedade, mas também a cultura e os modos de 

organização social dos mais diferentes grupos sociais. O passado passa a ser reconstruído, não 

somente através de documentos escritos, mas também através de relatos orais, histórias de 

vida, enfim, da memória de velhos e velhas, homens e mulheres que viveram em determina-

das épocas e delas guardam muitas lembranças. 

Porém, a produção historiográfica pretendeu-se, durante séculos, “objetiva” e “cientí-

fica”, isto é, contrária a qualquer tom de subjetividade dos historiadores. Os fatos históricos 

registrados nas obras e consumidos como legítimos foram considerados, inquestionavelmente, 

os únicos modelos de verdade, por todos os indivíduos da sociedade. Essa História se consti-

tuiu no discurso de verdade, cujo objetivo era apenas descrever, de forma clara e precisa, os 

acontecimentos importantes e os heróis que os desencadearam. 

Essa visão positivista começou a ser criticada, quando há, aproximadamente, cinco 

décadas (desde 1960), houve rupturas intensas no pensamento científico e historiográfico. 

Como afirma Certeau (2006, p. 67), “Mostrou-se que toda interpretação histórica depende de 

um sistema de referências”. O escritor fala de um lugar social bem definido e é desse lugar 

que ele olha os fatos históricos e os interpreta. A subjetividade, o modo peculiar como o histo-

riador organiza os acontecimentos, está impregnada de uma posição ocupada por esse dentro 

de um determinado ponto de referência. 

Nessa perspectiva, a História oficial foi escrita a partir de lugares preestabelecidos. Ao 

propor objetividade incondicional, os historiadores negam sua posição dentro de um sistema 
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marcado por lugares sociais, econômica, política e culturalmente definidos. A cientificidade 

que se pretende pura não consegue desvincular-se de sua limitação, qual seja: ser escrita por 

sujeitos interpelados social e historicamente. Há, portanto, uma história que diz pouco e es-

conde muitos “não ditos”. 

Um dos principais aspectos dos estudos históricos consistiu no fato de interessar-se 

pela construção totalizadora do conhecimento, da qual “Partia-se de vestígios (manuscritos, 

peças raras, etc.) em número limitado e tratava-se de apagar toda a sua diversidade, de unifi-

cá-la em uma compreensão coerente”. (CERTEAU, 2006, p. 86). Contudo, esses estudos mo-

dificaram-se, consideravelmente, quando a elite intelectual introduziu uma visão mais huma-

nística nas ciências sociais e humanas, isto é, houve um movimento reacionário contra os pa-

drões da história oficial. Surge assim, a chamada Nova História. 

Burke (1992) resume em seis as principais divergências entre a antiga e a Nova Histó-

ria, o que expomos, de modo também sucinto: (i) Enquanto no paradigma tradicional há um 

interesse proeminente pela política, para os novos historiadores, há um interesse “por toda a 

atividade humana”; (ii) A primeira pensa a história como “uma narrativa de acontecimentos”, 

a segunda se preocupa mais com a “análise das estruturas”; (iii) “A história tradicional ofere-

ce uma visão de cima”, a Nova História se preocupa com “a história vista de baixo”; (iv) a 

história, segundo os antigos historiadores, “deveria ser baseada em documentos”, na Nova 

História esses documentos são vistos como limitados, e, por isso, deve-se recorrer a outras 

fontes, orais, por exemplo; (v) O modelo de explicação dos fatos não faz uma “avaliação da 

variedade de questionamentos dos historiadores”; o novo paradigma percebe essa falha e pro-

põe uma visão mais crítica para a questão; (vi) Por fim, para os historiadores tradicionais, a 

“História é objetiva”; para os novos historiadores, esse fato é considerado “irrealista”. 

A compreensão dessas diferenças nos possibilita refletir sobre a reavaliação do posici-

onamento da história e da cultura popular no cerne das discussões da História oficial. Ao con-

siderar as relações humanas e, principalmente, ao se interessar pelo fazer popular, pela histó-

ria vivida e memorizada pelo povo, os novos historiadores instituem um novo espaço para o 

popular. Este não é mais o “outro”, o diferente, o que interessava apenas por possuir um saber 

exótico e uma memória nacional plena. Ao contrário, o que importa para os novos historiado-

res são as vivências, os fatos contados por pessoas que participaram e sofreram, diretamente, 

o impacto das revoluções, dos movimentos de luta popular, das organizações sindicais, em 

busca por melhores condições de vida, dentre outros.  

A cultura popular é considerada em relação a sua posição dentro dos grupos onde é 

produzida. São as condições reais de sobrevivência, os modos como o povo relaciona seus 
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modos de vida às representações culturais que produzem. Há uma relativização cultural. O 

povo é visto como parte integrante, fundamental na explicitação sobre os acontecimentos his-

tóricos e a sua cultura imprescindível nessa explicação. 

Com a Nova História, o povo - categoria de difícil definição, segundo Burke (1992), 

passou a ser ouvido. As vozes das pessoas iletradas, dos camponeses, dos trabalhadores, dos 

senhores e senhoras, enfim, dos indivíduos, que foram caladas, durante muito tempo, passa-

ram a ser ouvidas. A História oficial passa a ser reescrita pelo povo. De acordo com os Parâ-

metros Curriculares Nacionais do Ensino Médio/PCNEM, 

 

 

A história social e cultural tem se imposto de maneira a rearticular a história 

econômica e a política, possibilitando o surgimento de vozes de grupos e de 

classes sociais antes silenciados. [...] A produção historiográfica, no momen-

to, busca estabelecer diálogos com o seu tempo, reafirmando o adágio que 

“toda história é filha do seu tempo”, mas sem ignorar ser fruto de muitas tra-

dições de pensamento. (BRASIL, 2000, p. 21) 

 

 

Pela perspectiva adotada nesse trabalho, a Nova História não é apenas um movimento 

nostálgico de retorno ao passado, de valorização da cultura que, durante muito tempo, foi 

marginalizada. Para os novos historiadores, conforme podemos notar pelos PCNEM (2000), 

os indivíduos simples são agentes da história, pois fazem parte dela. O passado é reelaborado 

pela memória, e, ao mesmo tempo, é determinado pelo lugar de que fala o sujeito que lembra. 

Assim, a história se situa no limiar entre o seu tempo e o tempo da memória. Ao narrar, os 

sujeitos reconstroem os acontecimentos históricos, de acordo com as suas experiências atuais. 

Nesse caso, a história é uma construção e não um produto. Nas palavras de Montenegro 

(1994, p. 10), “A história escrita, documentada, distingue-se do acontecido; é uma representa-

ção. E neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer próprio do historiador”. 

Um ponto que ainda deve ser destacado, aqui, é o fato de os PCNEM (2000), como já 

pudemos constatar em citação anterior, se apropriarem dos aportes teóricos da Nova História, 

como ferramenta para o ensino de História. Esse ensino, pelo que observamos, no trecho 

abaixo, deve possibilitar a afirmação identitária dos sujeitos envolvidos no processo de ensi-

no-aprendizagem no Ensino Médio
7
. Vejamos: 

 

 
O ensino de História pode desempenhar um papel importante na configura-

ção da identidade, ao incorporar a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas 

                                                           
7
 Essa discussão é relevante, uma vez que o projeto que constitui o nosso corpus foi desenvolvido com alunos 

desse nível de ensino e tem uma grande aproximação com o pressuposto teórico desses documentos.  
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suas relações pessoais com o grupo de convívio, suas afetividades, sua parti-

cipação no coletivo e suas atitudes de compromisso com classes, grupos so-

ciais, culturas, valores e com gerações do passado e do futuro. (BRASIL, 

2000, p. 22) 

 

 

Como se pode perceber, o ensino de História, de acordo com o trecho acima, deve 

propiciar ao aluno, uma reflexão sobre seu papel na sociedade e sobre sua identidade, na rela-

ção com os demais grupos sociais. Essas reflexões devem, além disso, influenciar, diretamen-

te as atitudes desses sujeitos, em seu compromisso social com as demais esferas sociais, cultu-

rais e com as diferentes gerações.  

Pelo exposto, entendemos que a Nova Historia se constitui, nos PCNEM (2000), como 

possibilidade de transformação do presente pelo conhecimento do passado, uma vez que atua 

na formação identitária dos educandos. O ensino de História pode ser instrumento de reflexão 

do aluno sobre a sua inserção em uma coletividade e o convida a entender o seu papel nas 

diferentes relações sociais e culturais. 

Essas discussões do PCNEM ressaltam a relação da Nova História com as esferas so-

ciais e culturais, na atualidade. O passado é posto em cena, como possibilidade de transforma-

ção da atitude do aluno diante da sociedade atual. Essa compreensão da cultura e da sociedade 

interessa aos novos historiadores, segundo Burke (1992, p. 37), porque “são agora encaradas 

como arenas para tomada de decisões e os historiadores discutem [...] as maneiras como o 

ritual pode expressar-se ou até, em certo sentido, criar poder”.  

Dessa maneira, o aluno precisa posicionar-se criticamente e estabelecer um diálogo 

necessário com as diferentes classes sociais e culturais, para que, ao mesmo tempo em que 

reafirme sua identidade social e cultural, atue como cidadão consciente diante das relações de 

poder aí existentes. 

Para finalizarmos essas reflexões sobre a Nova História, destacamos que, ao recorrer 

aos relatos orais e/ou às memórias individuais, a Nova História cria (ou adapta de outras ciên-

cias) novas fontes. Os relatos orais, assim como os documentos, os arquivos oficiais, passam a 

ser considerados fontes confiáveis de descrição histórica, e, desse modo, inicia-se um proces-

so de valorização da memória popular, como sendo essencial à reconstrução da história.  
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2.2.2 O Método da História Oral
8
: a arte de ouvir 

 

Se a Nova História possibilita a reconstrução dos fatos históricos através da oralida-

de/relatos orais
9
, a História Oral é a metodologia a que recorrem inúmeros historiadores no 

intuito de registrarem esses relatos. Segundo Portelli (1997, p. 13) “A História Oral é uma 

ciência e arte do indivíduo”. Isso quer dizer que, ao historiador não interessa apenas ouvir o 

relato, como objeto final do fazer histórico. O sujeito que aceita contar a sua história e a re-

construir as memórias de determinadas épocas e/ou as memórias de uma coletividade, o faz a 

partir de escolhas pessoais. O modo como narra, os fatos que decide contar são instrumentos 

de análise para o historiador oral. 

Nessa visão, a narrativa histórica advinda da história de vida e/ou de depoimentos 

orais contém não apenas aquilo que o entrevistador quer ouvir, mas, principalmente, o que os 

sujeitos desejam contar. O método da História Oral é uma possibilidade de o historiador ir 

diretamente ao povo e ouvir sua voz, presenciar seus comportamentos culturais. Como afirma 

Portelli (1997, p. 22), “A arte essencial do historiador oral é a arte de ouvir” 

Sobre essa questão, Queiroz (1991, p. 6) diz que: 

 

 
[...] O interesse deste último [historiador oral] está em captar algo que ultra-

passa o caráter individual do que é transmitido e que se insere nas coletivi-

dades a que o narrador pertence. Porém, o relato em si mesmo contém o que 

o informante houve por bem oferecer, para dar idéia do que foi sua vida e do 

que ele mesmo é. [...] A interferência do pesquisador seria preferencialmente 

mínima. 

 

 

Ao ouvir a história de vida dos colaboradores, muitos historiadores orais tendem a 

desconsiderar os aspectos individuais das narrativas, exprimindo interesse apenas pelos fato-

res coletivos desses relatos. Porém, mesmo falando da coletividade, de um passado comparti-

lhado com um grupo, o narrador seleciona os fatos dos quais participou e que ficaram em sua 

memória. As lembranças de determinadas situações e experiências pessoais, ao mesmo tempo, 

podem referir-se a sua participação no acontecimento histórico. Desse modo, a memória indi-

vidual e a memória coletiva agem simultaneamente e dão ao pesquisador a amplitude do fato 

histórico perpassado pela coletividade e pela experiência individual do informante. 

                                                           
8
 Apesar de não utilizarmos o método da História Oral, a discussão sobre ele se faz necessária, na medida em que 

o projeto, corpus da pesquisa, mesmo não o mencionando, recorre a entrevistas e gravação de relatos orais, para 

o resgate da história e da cultura de uma comunidade.  
9
 É importante destacar que, mesmo com a recorrência dos historiadores sociais às fontes orais, os arquivos escri-

tos continuam sendo fontes documentais nos estudos históricos. 
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Como arte de ouvir, o método da História Oral requer do pesquisador uma postura dia-

lógica com seu objeto/informante. Para o historiador oral, a pesquisa é um momento de 

aprendizagem mútua. Os sujeitos entrevistados são considerados, não apenas como depositá-

rios de saberes a serem resgatados, conservados; seus bens guardados na memória são parte 

integrante de sua identidade e, por isso, se faz necessário buscar na vida, nas formas de orga-

nização sócio-cultural de cada indivíduo, os significados de suas práticas culturais. Nesse sen-

tido, “Só há uma relação válida e fecunda entre o homem erudito e a vida popular – a relação 

amorosa”. (BOSI, A., 1992, p. 335). O pesquisador precisa transcender sua condição de aca-

dêmico sério e estabelecer uma relação menos superficial e distante, como impunham os estu-

dos considerados científicos por excellence. 

A esse respeito, Portelli (1997, p. 30) diz que: 

 

 
Na História Oral especificamente – por ser tão diretamente ligada a contatos 

pessoais – a necessidade de aprender muitas vezes tem transcendido a paixão 

intelectual de acadêmicos sérios, de modo a incluir um senso de dever, como 

cidadãos, de que não são apenas estudantes de História, mas também agentes 

nela atuantes e por ela responsáveis.  

 

 

A função do historiador oral não deve limitar-se a descrever os fenômenos pesquisa-

dos, tampouco resgatar do povo os seus produtos culturais; ao contrário, é preciso que aquele 

tenha consciência social e restitua ao povo aquilo que nele buscou, isto é, é preciso ter “senso 

de dever”. A ida ao povo, à casa dos artistas populares, dos senhores e senhoras que guardam, 

na memória, as histórias de seu grupo social e, principalmente, uma história de vida, na qual a 

arte e a vida se confundem, possibilita ao pesquisador uma reflexão sobre sua própria vida, 

sobre sua função dentro desse sistema de organização social, baseado na divisão de classes e 

nas relações de poder. Há, assim, uma valorização dos sujeitos individuais. As histórias de 

vida são fundamentais na compreensão da história da cultura das classes populares. A vida e a 

arte, na cultura popular, são indissociáveis, e, por isso, não há como analisar uma sem a devi-

da observação da outra. A voz do sujeito não é afastada de si mesmo, como afirma Montene-

gro (1994, p. 27): “A diferença significativa é que a fala, a história, a representação não estão 

deslocadas do sujeito”.  

Os métodos da História Oral são apropriados por estudiosos de outras áreas – antropó-

logos, sociólogos e os estudos da cultura das camadas populares passam a estabelecer uma 

intrínseca relação entre os objetos culturais e a vida dos sujeitos que os produzem/consomem.  
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Partindo dessas premissas, muitas são as contribuições da Nova História e dos méto-

dos e proposições da História Oral para o entendimento das manifestações populares. Esse 

entendimento, contudo, não se limita à veracidade histórica dos fatos e/ou ao conhecimento 

dos objetos culturais. Para os novos historiadores e historiadores orais, o povo interessa pela 

sua participação em acontecimentos históricos e, essencialmente, pelo modo como modela 

esses acontecimentos em sua memória e em suas representações culturais. Essas vertentes 

históricas, aliadas aos estudos sociológicos e antropológicos, possibilitaram o estudo da cultu-

ra do povo, considerando as relações contextuais com os sujeitos. 

Porém, de acordo com Thomson (2006), muitos historiadores orais, ainda influencia-

dos por uma visão una da história, não conseguem apreender os significados de cada relato 

produzido pelos entrevistados. Conforme o autor, 

 

 
Ao tentarem descobrir uma única história, fixa e recuperável, alguns histori-

adores orais foram levados a negligenciar os muito níveis da memória indi-

vidual e a pluralidade de versões do passado, fornecidos por diferentes inter-

locutores. Eles não se deram conta de que as „distorções‟ da memória podi-

am ser um recurso, além de um problema. (THOMSON, 2006, p. 67) 

 

 

Como fenômeno social, a História já não se apresenta de modo fixo e imutável. O his-

toriador oral deve interessar-se menos pelas distorções da memória do que com a infinidade 

de versões históricas que podem ser reconstruídas a partir delas. As lembranças de velhos e 

velhas são repletas de lacunas, mas, essas lembranças mantêm vivos não apenas os fatos his-

tóricos registrados em livros, mas as experiências vividas e compartilhadas com seu grupo 

social. Cada sujeito mantém, na memória, recordações da história que nenhum outro as terá, 

pois suas lembranças estão mergulhadas no universo vivido. 

Entendemos assim que 

 

 

A memória coletiva ou individual, ao reelaborar o real, adquire uma dimen-

são centrada em uma construção imaginária e nos efeitos que essa represen-

tação provoca social e individualmente. Nesse sentido, o tempo da memória 

se distingue da temporalidade histórica, haja vista que sua construção está 

associada ao vivido, como dimensão de uma elaboração da subjetividade co-

letiva e individual, associada a toda uma dimensão do inconsciente. (MON-

TENEGRO, 2007, p. 20) 

 

 

Diferente do documento histórico escrito, a memória é uma “construção imaginária” 

que atua sobre as relações sociais. A memória reconstitui o vivido e, desse modo, produz uma 
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temporalidade distinta do tempo histórico. Os relatos são repletos do subjetivismo dos sujei-

tos, mas um subjetivismo que se situa entre a memória individual e a memória coletiva. En-

tender, portanto, a história através da memória é, antes de tudo, compreender como cada rela-

to está impregnado de uma visão de mundo do sujeito e, ao mesmo tempo, de experiências 

adquiridas no decorrer da história.  

Ressaltamos que, ao estar impregnado da visão de mundo e por ser, ao mesmo tempo, 

uma construção pessoal do sujeito que narra, uma vez que esse seleciona o que vai contar ao 

seu entrevistador, o relato oral se constitui num modo de representação identitária. Em outras 

palavras, a memória atua como um modo peculiar de reconstrução de uma identidade que se 

situa no limiar da individualidade e da coletividade. Ao relembrar do passado, dos aconteci-

mentos históricos vividos, da experiência histórica compartilhada com o grupo, o indivíduo 

narra a sua própria identidade e, reafirma a sua posição dentro do grupo. A fim de refletir so-

bre este aspecto, no próximo tópico desse capítulo, segue uma breve discussão sobre a cons-

trução das identidades. 

 

2.3 Identidade em questão: tecendo a identificação e a diferença 

 

Assim como a memória, a identidade é uma categoria de grande relevância, dentro dos 

estudos da cultura popular. Conforme Sobral (1999, p. 73), “a identidade depende de um certo 

sentido de permanência do semelhante assente na recordação”. Chamamos a atenção para o 

fato de a identidade ter um “sentido de permanência do semelhante”. O primeiro ponto a ser 

destacado é o sentido de permanência. A partir do proposto por esse autor, podemos dizer que 

a construção da identidade está relacionada ao sentimento de pertencimento. Os sujeitos cons-

troem visões de mundo e imagens de si, a partir de instituições/grupos de referência que lhes 

servem como rocha sobre a qual edificam sua identidade. A ideia de pertencimento está vin-

culada a referentes históricos, artefatos culturais e/ou determinadas práticas, costumes, valo-

res, com os quais os indivíduos dizem compartilhar, em determinadas comunidades. Pertencer 

é, portanto, estabelecer um diálogo necessário com a tradição e sentir que esta ainda atua so-

bre a vida, num continuum, que lhe garante uma identidade. Outro fator a ser destacado é o 

fato de a identidade se constituir a partir do semelhante. Se, por um lado, a identidade necessi-

ta de uma comunidade de permanência, por outro lado, ela só pode se constituir a partir da 

semelhança. Essa homogeneização que a expressão identidade carrega serve para demarcar 

fronteiras e nos alertar para a existência de um excedente, de algo que se situa fora, que é di-

ferente. 

A esse respeito, Hall (2008, p. 110) assegura que: 
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Toda identidade tem à sua „margem‟, um excesso, algo a mais. A unidade, a 

homogeneidade interna, que o termo „identidade‟ assume como fundacional 

não é uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento: toda 

identidade tem necessidade daquilo que lhe „falta‟ – mesmo que esse outro 

que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado. 

 

 

Podemos afirmar, a partir da citação acima, que a identidade é uma representação, 

uma imagem que os sujeitos desejam construir de si e do “outro”. Marcada pela semelhança e 

pela existência do outro, ela reivindica para si uma essência, um elemento a priori que a defi-

na. Como forma de “fechamento”, o caráter homogêneo da identidade é criação, invenção. 

Como veremos mais adiante, as identidades são regidas pela diferença e pela instabilidade. 

Essa relação com o outro, como proposto por Hall, faz a identidade ser um campo de 

luta pelo poder. As relações culturais instauradas no discurso sobre identidade se espalham 

para o campo das relações sociais, e, nesse espaço, as identidades servem como demarcação 

de fronteira não apenas no campo da representação, mas também do acesso aos bens materi-

ais.  

Sobre essa questão, Silva (2008, p. 82) diz: 

 

 
Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções 

entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a 

uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, es-

sa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 

as relações de poder.  

 

 

Entendemos, assim, que a identidade é uma instância discursiva que define o espaço 

dos diferentes grupos sociais, nas relações de poder. E, entendida desse modo, a identidade 

tem sido uma categoria relevante aos estudos da cultura popular na atualidade, haja vista ser o 

popular um campo de confrontos também sociais. 

Sob outro ponto de vista, costumeiramente, recorre-se aos estudos da cultura popular 

no intuito de resgatar a identidade mais original. Isso se deve ao fato de que, para se construir 

uma identidade, é preciso recorrer a referentes históricos, a artefatos culturais que estejam 

dentro de uma determinada comunidade de pertencimento, a memórias que guardam as refe-

rências do passado, dentre outros elementos.  

Como se vê, a memória, como fenômeno indispensável ao estudo da cultura popular, é 

também um fator que constitui o sentimento de identidade, “na medida em que ela é também 

um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pes-

soa ou de um grupo em sua reconstrução de si”. (POLLAK, 1992, p. 5). Podemos notar, em 
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Pollak, que a memória traduz o sentimento de identidade do sujeito que lembra. Para esse 

autor, a identidade é uma representação que o sujeito cria “de si, para si e para os outros” 

(Ibid., p. 5), através da recordação. Nesse caso, a identidade continua sendo uma instância 

discursiva que se constrói a partir da imagem que o sujeito tem de si próprio.  

Ainda queremos ressaltar, a partir dos estudos de Pollak (1992), o fato de a identidade 

que os sujeitos constroem de si, a partir da memória, estar ligada a uma negociação com o 

outro. Nas palavras desse autor (1992, p. 5) 

 

 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 

outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou de um grupo.  

 

 

Mais uma vez, a construção da identidade, nas classes populares, não é isenta dos con-

flitos gerados pela relação com o outro. Um aspecto que merece ser destacado, no trecho aci-

ma, é a afirmação do autor sobre o caráter negociável da identidade. Assim como a memória, 

a identidade não apresenta uma essência a priori. Os sujeitos ocupam diferentes espaços soci-

ais e, ao mesmo tempo, são vistos de diferentes formas nas relações sociais. A identidade é 

negociável, exatamente por só ser estabelecida na relação do “eu” com o “outro”.  

Ao construir uma imagem de si para o outro, os sujeitos da cultura popular costumam 

relacionar valores que lhes foram transmitidos por pais, familiares, amigos, com um modo 

peculiar de narrar. Ao construir sua identidade, esses indivíduos o fazem, no intuito de reafir-

mar o seu pertencimento a determinado grupo. E, ao lembrar, eles decidem o que desejam 

contar de sua história, pois a identidade, como elemento negociável, aproxima-se de uma cri-

ação imaginária, como propõe Hall (2008, p. 109), ao afirmar: 

 

 
Elas [as identidades] surgem da narrativização do eu, mas a natureza neces-

sariamente ficcional desse processo não diminui, de forma alguma, sua efi-

cácia discursiva, material ou política, mesmo que a sensação de pertenci-

mento, ou seja, a „suturação à história‟ por meio da qual as identidades sur-

gem, esteja, em parte, no imaginário (assim como no simbólico) e, portanto, 

sempre, em parte, construída na fantasia ou, ao menos, no interior de um 

campo fantasmático. 
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As identidades, de natureza ficcional, encontram, em parte, explicação no campo do 

simbólico e das relações sociais. Mesmo em seu caráter “fantasmático” (cf. HALL), as identi-

dades mantêm determinado controle sobre as relações sociais e podem manter, mesmo que 

ilusoriamente, a sensação de pertencimento. Mesmo nas camadas populares, restam grandes 

discussões sobre como as identidades, ainda influenciadas por condições “sólidas” de sobre-

vivência, uma vez que estão arraigadas na tradição, estão absorvendo os ares das identidades 

fluídas da sociedade moderna. Essas identidades já estão em contato com a cultura globalizan-

te. 

Entretanto, é recorrente ainda, na atualidade, a busca por uma identidade genuína que 

se encontra na tradição popular. Da mesma forma, o processo de (re)construção das identida-

des nacionais, iniciado em fins do século XVIII, quando da delimitação de fronteiras nacio-

nais, geralmente se baseia na existência de uma identidade original que está situada em tem-

pos imemoriais. Essa identidade se encontra através de narrativas históricas que reconstroem 

os grandes feitos dos heróis nacionais no passado.  

Nas palavras de Sobral (1999, p. 72), 

 

 
A ascensão nacionalista no seio de uma determinada população levava ou-

tras, que se sentiam ameaçadas, a recorrer a uma panóplia similar de meios – 

narrativas históricas, recolhas folclóricas, comemorações... – que lhes permi-

tissem afirmar a sua diferença no contexto das várias sociedades (estou aqui 

sobretudo a referir-me a um processo que teve lugar na Europa, embora não 

radicalmente diferente do que veio a realizar-se noutros locais). 

 

 

A nação se torna o centro da identidade e, por isso, o indivíduo passa a ser identificado 

a partir de sua nacionalidade - inglês, brasileiro, norte-americano, etc. Nesse sentido, recorre-

se, principalmente, aos objetos folclóricos e manifestações culturais mais tradicionais; às da-

tas comemorativas referentes ao processo de independência e formação da nação; bem como 

às narrativas históricas.  

Vale lembrar que esse processo de construção das identidades nacionais impõe uma 

supressão das diferenças dentro das fronteiras de um país. Por exemplo, diz-se: “o brasileiro 

gosta de futebol, de samba, de carnaval”, “o brasileiro é malandro”; “todo inglês é pontual”; 

“os norte-americanos gostam de beisebol”. Eliminam-se as diferenças, para que se possa defi-

nir uma identidade tipicamente nacional. Há uma homogeneização (ou tenta-se criá-la, inven-

tá-la) da cultura nacional. Todos os indivíduos que estão dentro dos limites da nação são vis-

tos de modo homogeneizante, como se tivessem os mesmos costumes. Assim, concordamos 
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com Woodward (2008, p. 14), quando diz que “a afirmação da identidade nacional pode omi-

tir diferenças de classe e diferenças de gênero”.  

Entretanto, segundo Hall, é preciso que pensemos menos na pretensa unificação das 

culturas nacionais, do que nos dispositivos discursivos que as definem. Para esse autor, 

 

 
Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-

las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 

como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferen-

tes formas de poder cultural. (HALL, 2005, p. 61-62) 

 

 

Através dos estudos de Hall, podemos dizer que outra tentativa de supressão das dife-

renças se dá a partir da elaboração de uma narrativa da nação, na qual, se buscam as raízes 

históricas do país, em tempos imemoriais, reconstrói-se a figura dos principais heróis, no pro-

cesso de formação das nações e exalta-se a figura dos primeiros povos, dos nativos que habi-

taram o país, em seus tempos mais remotos. Assim, se evoca o passado mais primordial e nele 

se constrói a identidade que se deseja mostrar. E, nesse processo de (re)construção de identi-

dades nacionais, criam-se “comunidades imaginadas”. Esse termo serve para designar os dis-

positivos discursivos criados para ligar a existência dos indivíduos a uma identidade da nação. 

Noutras palavras, a nação é um discurso que dá sentido à existência de cada sujeito.  

Destacamos, aqui, o fato de a identidade ser “construída”. Toda identidade nasce de 

um desejo consensual entre diferentes indivíduos e/ou do desejo de um mesmo indivíduo de 

projetar para si uma imagem que, inconscientemente, deseja construir para o outro. Cada na-

ção escolhe os heróis que deseja exaltar em sua narrativa. Camões, em sua epopéia, descreve 

a figura do português desbravador dos mares. Poderíamos dizer que Os Lusíadas funcionam 

como uma espécie de narrativa da nação, na qual o povo português encontra a saga e a bravu-

ra dos maiores heróis nacionais. Nesse texto, Camões tece um canto de exaltação à terra lusi-

tana e firma, para a posteridade, as bases de uma identidade gloriosa. 

Ocasionalmente, a visão romântica da procura pelo original e pelos valores do passado 

implica um processo de retorno a um passado distante e, por isso, idealizado. Todos os produ-

tos culturais populares são considerados frutos de uma tradição antiguíssima. Com isso, a ten-

dência é transformar algumas tradições recentes em antigas e/ou “inventam-se tradições”. 

Hobsbawn & Ranger, em seus estudos sobre a formação de tradições em alguns países da 

Europa e Ásia, observam como alguns artefatos considerados antigos foram inventados e/ou 

são produtos recentes das histórias nacionais – como a saia e a gaita escocesas, por exemplo. 
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Para esses autores “muitas vezes, „tradições‟ que parecem ou são consideradas antigas são 

bastante recentes, quando não são inventadas”. (HOBSBAWN & RANGER, 1997, p. 9). A 

invenção das tradições possibilita uma continuidade do passado no presente. Assim, a identi-

dade perdida, o passado que proporcionava segurança ao homem, no presente, são reconstruí-

dos/inventados.  

Nesse sentido, compreendemos que a (re)construção de uma identidade nacional e/ou 

de qualquer representação identitária só é possível, quando transpassada pela diferença e pela 

identificação - diferença dos outros países e identificação nos modos de produção cultural, 

dentro das fronteiras geográficas do país. Nessa visão, não se pode mostrar apenas o que te-

mos de semelhante, mas também aquilo em que nos diferenciamos dos outros indivíduos e/ou 

dos outros povos/nações. Nas palavras de Ortiz (2006, p. 7), 

 

 
Toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é uma di-

ferença. Poderíamos nos perguntar sobre o porquê desta insistência em bus-

carmos uma identidade que se contraponha ao estrangeiro. Creio que a res-

posta pode ser encontrada no fato de sermos um país do chamado Terceiro 

Mundo, o que significa dizer que a pergunta é uma imposição estrutural que 

se coloca a partir da própria posição dominada em que nos encontramos no 

sistema internacional. 

 

 

Para Hall (2009, p. 9), “devemos pensar as identidades sociais como construídas no in-

terior da representação, através da cultura, não fora delas”. Como construção no interior da 

representação, a identidade é constantemente perturbada pela mudança e pelos diferentes es-

paços culturais que o sujeito ocupa, na atual conjuntura social da modernidade.  

Todavia, esse processo de reconstrução das identidades nacionais e/ou locais e indivi-

duais sofre grande sufrágio com a cultura globalizante. As fronteiras dos países estão abertas 

para a entrada de produtos e hábitos estrangeiros em proporção alarmante. E, desse modo, as 

identidades estão sendo solapadas (cf. Hall, 2005). O pertencimento já não funciona como 

antes; todos os grupos dialogam entre si e, com isso, não se pode mais pensar em identidades 

imutáveis, fixas. 

Porém, não podemos pensar que a globalização apenas destrói as identidades e homo-

geneíza todas as formas de cultura. Exatamente por seu caráter efêmero, a cultura globalizante 

age de diferentes formas, na construção das identidades. Nas palavras de Woodward (2008, p. 

21), 
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A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de iden-

tidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode le-

var ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura 

local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer 

e reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de 

novas posições de identidade. 

 

 

Por seu caráter de supressão das diferenças, a cultura global tende a transformar a plu-

ralidade em unidade. Porém, ao mesmo tempo em que unifica determinadas formas de cultu-

ra, a globalização ocasiona resistências de alguns grupos culturais (nacionais e/ou locais) que 

reafirmam, com mais veemência, sua identidade frente aos padrões globais.  

Um aspecto citado por Woodward, que queremos destacar, é o surgimento de novas 

identidades, através das estratégias instáveis de produção identitária da globalização. Nesse 

ponto, refletimos sobre o que Bauman (2005) denomina de “identidade flutuante”. Para esse 

autor, as identidades nunca são fixas. Elas estão sempre em negociação e, no contexto do que 

ele chama de modernidade líquida, elas são múltiplas. Todos os indivíduos apresentam várias 

identidades, que nem sempre se constituem como escolha individual. Algumas identidades 

são atribuídas por outras pessoas e, por vezes, entram em conflitos. Conforme o autor, 

 

 
As „identidades‟ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas ou lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma ampla 

probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação permanece 

eternamente pendente. (BAUMAN, 2005, p. 19) 

 

 

A fluidez da identidade é provocada pela rapidez com que ocorrem as transformações, 

na sociedade moderna. As instituições que ofereciam segurança, porque situadas no endosso 

da continuidade e da coerência (religião, família, etc.), já não atuam com a mesma intensida-

de. O sujeito é constantemente deslocado e levado a participar de comunidades e/ou grupos 

que já não mais podem oferecer um “destino seguro”. Os relacionamentos são efêmeros. A 

vida em coletividade, que dava sentido à existência de identidades culturais, já não tem o 

mesmo peso que no passado. E, na correria do dia-a-dia, “as identidades ganharam livre cur-

so, e agora cabe a cada indivíduo homem ou mulher, capturá-las em pleno vôo, usando os 

seus próprios recursos e ferramentas” (BAUMAN, 2005, p. 35). 

Diante desse quadro de incertezas e inseguranças, provocadas pela descentralização da 

identidade, o sujeito inicia um processo de identificação com o outro – mesmo que saiba do 
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caráter provisório dessa identificação – para encontrar uma coletividade a quem precisa recor-

rer para a afirmação de si próprio. Ainda afirma Bauman (2005, p. 30): 

 

 
Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer „natural‟, 

predeterminada e inegociável, a „identificação‟ se torna cada vez mais im-

portante para os indivíduos que buscam desesperadamente um „nós‟ a que 

possam pedir acesso.  

 
 

Consciente ou não de sua identidade em crise, o sujeito da sociedade moderna líquida 

participa de vários grupos ao mesmo tempo, no intuito de encontrar, na diversidade, a homo-

geneidade do seu eu. Para a compreensão de si, o individuo precisa encontrar no outro (outro 

com quem compartilhe valores e comportamentos similares) uma definição de si. Ao mesmo 

tempo em que precisa desse outro com quem se identifique, o sujeito necessita de um outro 

“diferente” que o permita situar-se em um espaço com fronteiras bem definidas. Mas a identi-

dade parece cada vez mais em crise e resta-nos a busca incessante pela compreensão de todos 

os “eus” (essas identidades) que nos compõem, nessa sociedade da fragmentação e da fluidez.  

Mediante as discussões esboçadas até aqui, acreditamos que definimos as categorias 

teóricas para a análise do corpus. Desse modo, passaremos agora à descrição dos procedimen-

tos metodológicos, considerando o caminho percorrido no decorrer da pesquisa.  
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CAPÍTULO 3. 

A PESQUISA: DAS PEDRAS NO MEIO DO CAMINHO
10

 

 

 
Das Pedras 

 

Ajuntei todas as pedras 

que vieram sobre mim. 

Levantei uma escada muito alta 

e no alto subi. 

Teci um tapete floreado 

e no sonho me perdi. 

 

Uma estrada, 

um leito, 

uma casa, 

um companheiro. 

Tudo de pedra. 

 

Entre pedras 

cresceu a minha poesia. 

Minha vida... 

Quebrando pedras 

e plantando flores. 

 

Entre pedras que me esmagavam 

Levantei a pedra rude 

dos meus versos. 

 

(Cora Coralina)  
 

 

3.1 Construindo o percurso: entre o caminho e as pedras - questões iniciais 
 

 
Manhã bem cedo. Outro dia. Hora de partir. Não há caminhos. Precisamos 

abri-los. Nossas picadas a facão não nos levarão longe. Mas por elas é preci-

so começar. Terminaremos junto a águas que deságuam em algum rio; e os 

rios levam ao mar, aos mares. Ah, os mares! Quanto não incendiaram eles a 

imaginação daqueles jovens reunidos pelo infante Henrique lá em sua escola 

de Sagres! Depois, munidos com os instrumentos que fabricavam, lançaram-

se os portugueses à grande aventura, ao apelo dos mares nunca dantes nave-

gados: navegar era preciso. (MARQUES, 2003, p. 33) 

 

 

Os inícios do escrever, afirma Marques (2003, p. 33), são “precários e incertos”. Dirí-

amos mais: muitos caminhos podem ser desbravados pelas incertezas dos inícios. Precisamos 

decidir. Então, é o momento de caminharmos. Mas, o caminhar também é incerto. Há pedras 

                                                           
10

 A metáfora da pedra foi utilizada nesse capítulo, para descrevermos as dificuldades encontradas no decorrer da 

pesquisa. O termo, além de compor o título do capítulo, será usado em algumas partes do corpo do texto, para 

referir-se aos muitos percalços e dificuldades existentes no processo de execução da pesquisa. 
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no meio do caminho. Somente após alguns passos podemos vê-las. É a hora de tirá-las para 

que possamos alcançar o destino, nem sempre esperado. Assim é o pesquisar. 

Como o escrever, a pesquisa é definida no percurso. Os passos do pesquisador depen-

derão, muitas vezes, da sua flexibilidade em mudar o trajeto escolhido e em saber retirar as 

pedras do caminho. Nas palavras de Bogdan & Bliken (1994, p. 84)
11

, os pesquisadores “par-

tem para um estudo, munidos dos seus conhecimentos e da sua experiência, com hipóteses 

formuladas com o único objetivo de serem modificadas e reformuladas, à medida que vão 

avançando.” Esses autores não negam a importância do plano, mas enfatizam a flexibilidade 

deste. Cabe ao pesquisador, portanto, enveredar nas trilhas lapidosas da pesquisa. 

Contudo, “como os inícios das andanças em terras inexploradas” (MARQUES, 2003, 

p. 33), o pesquisador precisa traçar planos, olhar para o caminho ainda desconhecido e adotar 

métodos, sistematizar roteiros para se aventurar seguro sob os périplos do fazer científico. E, 

mesmo concordando com Denzin & Lincoln (2007, p. 185), quando dizem que “A objetivida-

de é uma quimera: uma criatura mitológica que nunca existiu, salvo na imaginação daqueles 

em que o conhecimento possa ser separado do conhecedor”, em pesquisa, necessitamos nos 

distanciar de nós mesmos, para olhar o caminho, mesmo que, nele, nos aproximemos nova-

mente do nosso eu.  

Podemos dizer que o início desse percurso, que ora apresentamos, foi demarcado ain-

da na pesquisa que realizamos no curso de Especialização em Literatura Infanto-Juvenil
12

, no 

ano de 2008, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse trabalho, constata-

mos que muitos alunos e professores mantêm uma relação muito próxima com diversas práti-

cas da cultura popular. Naquele momento, propomos uma investigação sobre a experiência de 

alunos de uma escola da rede básica de ensino, do município de Luís Gomes/RN, com as nar-

rativas orais e nos deparamos com resultados inquietantes. Apesar de muitos alunos terem 

uma proximidade com muitas expressões culturais populares, a escola mantinha uma postura 

pouco dialógica com essas práticas. 

Ao serem perguntados sobre o contato com a cultura popular, muitos alunos responde-

ram conhecer essa cultura apenas através de um projeto realizado na escola. Todavia, esses 

mesmos alunos, ao recontarem estórias populares do município em que residiam, disseram 

                                                           
11

 Apesar de esses autores atribuírem a flexibilidade em pesquisa apenas ao paradigma qualitativo, acreditamos 

que essa flexibilidade, no percurso, é um fator inerente ao ato de pesquisa, de maneira geral, em maior ou menor 

medida, de acordo com tipos de pesquisa, métodos utilizados, técnicas, etc. 
12

 A pesquisa intitulada Narrativa e formação do leitor: uma reflexão sobre a contação de histórias na cultura 

popular se constituiu como trabalho de conclusão do referido curso de especialização, o qual foi orientado pela 

professora Lilian de Oliveira Rodrigues. 
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conhecer estórias contadas pelas suas avós, babás, tias, etc. Vejamos os trechos abaixo: 

 

Joaquim: A moça encantada que lembra as histórias infantis onde destacam-se as histórias de prince-

sas encantadas que desencantam-se, quando um príncipe entra na história e faz alguma coisa para de-

sencantá-la. 
 

Josafá: A lenda da pedra: a moça encantada lembra várias historias com a Branca de Neve, com Cin-

derela, como a Rapunzel e todas elas aparecem um príncipe só não na lenda da moça encantada que 

não aparecem príncipe. 
 

Madalena: Eu vou falar sobre a lenda da mandioca ela é mais ou menos assim: 

Numa tribo, a filha do cacique estava esperando um bebê! 

“O cacique ficou uma fera, pois ela disse que seu filho ia nascer sem pai!” 

Aí nasceu uma menina branca como a lua, que foi chamada de Mani. 

Pouco tempo depois mani morreu e no lugar onde foi enterrada nasceu uma planta bem verdinha... 

...Com a raiz grossa e morena como as dos curumins... 

...E embaixo da casquinha da casquinha da raiz tinha uma polpa branca, como a pele de mani. E colo-

caram na planta o nome de “mani oca” que é “casa de mani” na língua dos índios. E a gente entende 

como mandioca! 

O que me lembra esta narrativa é as lembranças que eu tenho da minha babá que contava para mim 

dormir. (CARVALHO, 2008, p. 58) 

 

A partir desses fragmentos constatamos, naquele estudo, que: 

 

 
Ao serem perguntados se tiveram contato com os contadores antes do projeto 

da escola, e ainda, se na família havia algum contador, esses alunos respon-

deram que não, que somente através do projeto puderam conhecer alguns 

contadores do município. Entretanto, ao solicitarmos que recontassem algu-

ma história que eles conhecessem, notamos que a experiência deles com as 

histórias perpassam o contato com os contadores e rompem a barreira do 

tempo e do reconhecimento. (Ibid., 2008, p. 58) 

 

 

Aplicamos questionário aos alunos, no intuito de sabermos a sua vivência, na escola e 

fora dela, com contos orais, e, a partir das respostas, percebemos a postura dicotômica em 

torno das práticas populares. Além desse fato, observamos que a escola adotava uma postura 

folclórica ao lidar com as manifestações da cultura popular, concebendo os contos como obje-

tos distantes da vida dos alunos, situando-os no passado. 

Assim, ao iniciar esta pesquisa, partimos da hipótese de que a escola desenvolve, qua-

se sempre, uma abordagem de análise folclorista da cultura popular, concebendo-a como con-

junto de objetos a serem resgatados e preservados do desaparecimento. Todavia, o contato 

com o corpus, nos fez perceber que não era possível tratar da abordagem de cultura popular 

adotada pela escola, sem levantarmos alguns questionamentos da relação entre a cultura popu-

lar, a memória, as identidades e a narrativa histórica. O encontro com o corpus nos revelou, 

ainda, uma perspectiva de análise mais ampla e nos possibilitou perceber que nosso foco de 
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análise inicial, a inserção da cultura popular na escola, poderia ser observado a partir das três 

categorias principais já mencionadas – identidade, memória e narrativa histórica, por meio das 

quais seria possível compreender não apenas as abordagens do popular na escola, mas tam-

bém o modo como as identidades e a História são escritas pelos tecidos da memória popular, 

nos projetos culturais escolares.  

Nesse sentido, levantamos as seguintes questões: 

1. Como a cultura popular é analisada no projeto escolar, a partir da relação esta-

belecida com a memória, identidade e narrativa histórica? 

2. Qual o papel da memória no resgate das culturas populares, proposto no proje-

to, corpus dessa pesquisa? 

3. Como se reconstroem as identidades culturais - tanto do entrevistador, como 

dos colaboradores, considerando a relação entre identidade, cultura popular e 

memória?  

4. De que modo os fatos históricos são analisados nos projetos, a partir dos relatos 

orais? 

Desse enfoque, surgiu o título Pelas veredas do popular: um estudo sobre memó-

ria, identidade e narrativa histórica no contexto escolar. 

 

3.2 O pesquisador e o universo da pesquisa: entremeios do percurso 

 

Como já discutido aqui, desde o século XIX, principalmente, o interesse pela cultura 

do povo é continuamente crescente. No entanto, o modo como essa cultura adentra as institui-

ções de ensino ainda é pouco mensurado. Além disso, é importante frisarmos que pouco se 

estuda sobre o modo como a comunidade escolar dimensiona o trabalho com as identidades 

culturais e com as narrativas históricas, através dos tecidos da memória. Pouco, ou quase na-

da, é encontrado na literatura da área sobre o modo como se dá o encontro entre a comunidade 

escolar e as camadas populares, a partir da realização de projetos escolares de resgate da cul-

tura popular. Porém enfatizamos que, embora considerada por muitos estudiosos como uma 

cultura voltada apenas para um público iletrado, as manifestações populares passam a ocupar 

espaços em contextos da cultura letrada. Nesse sentido, o nosso estudo se propõe investigar 

como os projetos culturais escolares analisam a cultura popular, considerando a sua relação 

com a memória, a identidade e as narrativas históricas. 

Com essas certezas, nos aventuramos nos caminhos incertos do fazer científico. Além 

do estudo desenvolvido no curso de Especialização, já havíamos realizado outras investiga-

ções na área. Já tínhamos, também, iniciado algumas reflexões sobre as abordagens e concei-
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tos da cultura popular em algumas de nossas produções acadêmico-científicas
13

, nas quais 

percebemos a plurivocidade nos estudos da cultura popular. A partir de então, fizemos um 

estudo exploratório na área, objetivando deslindar a nossa postura diante dessa cultura, pois, 

um universo que nos parecia conhecido se mostrou ignoto. 

Qualquer estudo sobre a cultura popular pressupõe, inicialmente, uma tomada de posi-

ção do pesquisador. Nos dizeres de E. Bosi (1986, p. 63), “A definição de cultura popular não 

é tarefa simples; depende da escolha de um ponto de vista e, em geral, implica tomada de po-

sição”. Nesse sentido, em princípio, compreendemos que se fazia necessário, assumir uma 

postura diante do universo da pesquisa. 

Concordamos com Denzin (2006, p. 188), quando afirma que “a reflexividade nos 

obriga a nos resignarmos não apenas ao problema de pesquisa [...] mas a nós mesmos e às 

múltiplas identidades que representam o eu mutável no cenário da pesquisa”. Numa área mar-

cada pelo conflito, era preciso enveredar por um caminho que nos oportunizasse a reflexão, 

antes de tudo, de nossas concepções e de nossas atitudes diante das práticas culturais popula-

res. Se por um lado, estávamos propondo um estudo em torno da análise da cultura popular, a 

partir da construção identitária, por outro lado, se fazia necessário compreendermos a nossa 

própria identidade de pesquisadora, diante de um universo tão complexo.  

Em estudos sobre o ensino da Literatura de Cordel, Pinheiro (2006) nos alerta para es-

sa relação entre o estudioso e a literatura popular. Para esse autor, 

 

 
O trabalho com a literatura popular pressupõe essa „empatia sincera e pro-

longada‟ e, sobretudo, uma „relação amorosa‟. Diria, também, uma atitude 

humilde, receptiva diante da cultura popular para poder apreender-lhe os 

sentidos e não interpretá-la de modo redutor. Não se trata, por outro lado, de 

hipervalorizar as produções culturais de vertente popular, mas compreendê-

la em seu contexto, a partir de critérios estéticos específicos, para poder per-

ceber sua dimensão universal. (PINHEIRO, 2006. p. 80) 

 

 

Ampliando essa dimensão a todas as práticas culturais populares, uma pesquisa em 

torno delas pressupõe uma “relação amorosa”, uma “atitude humilde, receptiva”. Como já 

discutido no capítulo 1, a cultura popular, ao longo dos anos, tem sido estudada como um 

conjunto de práticas fragmentadas e ultrapassadas e, pode ser vista, ainda, como um estágio 

anterior da cultura erudita, sua conservação se dá pela resistência do “povo” às mudanças da 

                                                           
13

 Com a publicação do texto Investigações na cultura popular: algumas abordagens e conceituações, no I 

Encontro de Pesquisa, em Assu. 
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modernidade. Assim, o pesquisador, homem das letras, vai ao povo e se “apropria” de seus 

saberes, de suas tradições, interpretando-as “de modo redutor”.  

A partir dos estudos de Pinheiro e dos trabalhos orientados pela professora Lilian Ro-

drigues, aprendemos que precisávamos nos despir de muitas de nossas convicções, para que 

pudéssemos penetrar nesse mundo cheio de crenças e práticas mágico-religiosas. Apesar das 

pesquisas já efetuadas na área, ressaltamos que, até então, não havíamos nos deparado com a 

amplitude de posturas teóricas, conceitos e abordagens em torno da cultura popular. 

Desse modo, encontramos, na etapa inicial da pesquisa – a revisão bibliográfica, uma 

pedra enorme no caminho: o da diversidade de (in)definições e abordagens da cultura popular. 

Nas palavras de Gressler (2004, p. 132), “O conhecimento das teorias possibilita, ao investi-

gador, definir fronteiras dentro do campo a ser investigado e, ao mesmo tempo, habilita-o a 

colocar a questão em perspectiva”. No entanto, diferente do que propõe a autora, quanto mais 

nos debruçávamos sobre o estudo das teorias em torno da cultura popular, mais víamos as 

incertezas e a pluralidade de visões nesse campo. A (in)definição das fronteiras mais se exte-

nuava. Era preciso retirar a pedra, mas ela persistia e o caminho parecia cada vez mais move-

diço. 

Mediante as incertezas do percurso, e após a leitura e reflexão em torno dessas ques-

tões, entendemos, conforme Chartier (1995), que: 

 

 
Compreender „cultura popular‟ significa, então, situar neste espaço de en-

frentamentos as relações que unem dois conjuntos de dispositivos: de um la-

do, os mecanismos da dominação simbólica, cujo objetivo é tornar aceitá-

veis, pelos próprios dominados, as representações e os modos de consumo 

que, precisamente, qualificam (ou antes desqualificam) sua cultura como in-

ferior e ilegítima, e, de outro lado, as lógicas específicas em funcionamento 

nos usos e nos modos de apropriação do que é imposto. (CHARTIER, 1995, 

p. 7). 

 

 

Definida nossa posição nesses estudos, isto é, assumindo uma postura dialógica em 

torno da investigação da cultura popular, considerando-a em sua relação com o sistema de 

dominação que tenta subjugá-la e em sua peculiaridade de ser uma prática própria de camadas 

populares que, em sua “aparente desorganização”, apresenta uma coerência interna, iniciamos 

a coleta, seleção e análise do corpus da pesquisa. A primeira pedra foi retirada. 
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3.3 Conhecendo o Corpus: seleção e procedimentos metodológicos 

 

Ao mesmo tempo em que refletíamos sobre as diversas abordagens da cultura popular, 

entramos em contato com algumas pessoas de diversas cidades da região do Alto Oeste Poti-

guar, através de e-mails, contatos por telefone com secretários de educação, e/ou conversas 

informais com amigos de diferentes municípios, no intuito de nos informarmos sobre a execu-

ção de projetos sobre a cultura popular. Em princípio, tínhamos definido algumas categorias 

para coleta e seleção dos projetos, quais sejam: coletar apenas o projeto escrito e o relatório, 

caso houvesse, e selecionar até quatro ou cinco projetos para a constituição do corpus. No 

entanto, no contato com os projetos, percebemos que teríamos que modificar nosso percurso. 

Segundo Denzin (2007, p. 170), “A metodologia investigativa não pode mais ser tra-

tada como um conjunto de regras ou de abstrações universalmente aplicáveis”. A aplicabili-

dade dos métodos e das técnicas e procedimentos da pesquisa nem sempre poderão ocorrer do 

modo como foi planejado. Além disso, não existem regras a priori, que não podem ser reava-

liadas e modificadas. O pesquisador é um sujeito de escolhas, isto é, precisa redefinir o per-

curso da pesquisa e/ou adotar novas estratégias para seguir o caminho. Foi assim que segui-

mos o nosso percurso. 

As incertezas persistiam. Mas, sabíamos que algumas respostas a nossas inquietações 

só poderiam ser respondidas após o contato inicial com as pessoas responsáveis pelos projetos 

e com a coleta das fontes documentais. Dentre os projetos catalogados (num total de cinco), 

apenas três apresentavam a proposta escrita e documentários e/ou relatórios finais. Percebe-

mos que os documentários, como produto final dos projetos, nos revelariam a postura dos 

pesquisadores diante da cultura, uma vez que os vídeos mostram, em alguns casos, não apenas 

o modo como a pesquisa foi realizada, mas as escolhas dos pesquisadores, os fatos e/ou obje-

tos que consideram relevante registrar. Assim sendo, resolvemos selecioná-los.  

Ressaltamos que, após a coleta e seleção dos projetos, estávamos com um corpus hete-

rogêneo, composto de textos, vídeos e imagens, haja vista os documentários apresentarem 

uma organização bem variada. Dos três projetos transcritos, um apresentava apenas fotos e 

uma redação final da História da comunidade investigada; outro projeto apresentava as entre-

vistas, mas essas, em sua maioria, não eram realizadas com as pessoas das comunidades pes-

quisadas e, sim, com agentes da educação e/ou de órgãos municipais que tinham acesso a do-

cumentos (escritos) sobre a história e a cultura das comunidades; e, por fim, o projeto com as 

entrevistas e o posicionamento dos entrevistadores diante delas. 
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Vale lembrar, aqui, os desafios encontrados no processo de transcrições. Transpor para 

a escrita os relatos orais foi um dos momentos mais angustiantes da pesquisa, em especial, 

devido às diferentes formas de organização dos documentários coletados e/ou à voz dos sujei-

tos e às situações em que as entrevistas foram realizadas. Em alguns documentários, havia a 

apresentação integral (ou quase total) das entrevistas realizadas com sujeitos das camadas 

populares, geralmente idosos, cuja fala marcada pelo tempo, foi elemento dificultador nesse 

processo; outros projetos apresentaram apenas parte das entrevistas realizadas com sujeitos 

mais jovens, e, nesse caso, a audição da voz não nos trouxe tantas dificuldades, mas, mesmo 

nesse caso, houve muitos cortes nas entrevistas e, em muitas situações, essas eram realizadas 

em ruas e/ou ambientes com muitas pessoas, o que dificultou o nosso trabalho; e, por fim, 

uma das formas que nos pareceu menos difícil foi a transcrição da fala de um relator. Nesse 

caso, ao invés de o documentário do projeto expor o processo como foi realizado o trabalho, 

apresentou os resultados através da voz de um único sujeito (locutor). 

As transcrições ainda não estavam prontas. Precisávamos dar-lhes unicidade, uma vez 

que momentos de canto, de silêncio e outras situações tinham que ser transpostos para a lin-

guagem científica. Sabedores de que “nesse tipo de trabalho, não é rara a possibilidade de o 

pesquisador deparar com situações impossíveis de serem transcritas para a linguagem acadê-

mica” (RODRIGUES, 2006, p. 80), mais uma vez tivemos que ter uma postura mais flexível, 

para seguirmos nosso caminho. Pela pluralidade de vozes, situações e modos de organização 

dos documentários, achamos pertinente criar uma chave de transcrição e, mais uma vez, nos 

debruçamos sobre o nosso corpus, para tentar homogeneizá-lo. Mas, como poderemos nos 

esquecer da pedra que havia no meio do caminho?! 

Após o processo de transcrição dos documentários dos três projetos coletados, perce-

bemos que o corpus tornara-se incomensurável: (i) pela diversidade de manifestações neles 

presentes; (ii) pelo imenso tamanho dos documentários; (iii) e, principalmente, pelo fato de, 

dois, dos três projetos selecionados não apresentarem material suficiente para análise, consi-

derando as categorias elencadas para a pesquisa. Dessa maneira, notamos que apenas um dos 

projetos já se constituía como corpus representativo para estudo. Mais uma vez, precisamos 

retirar a pedra que aparecia no caminho.  

Mediante o exposto, optamos por apenas um dos três projetos transcritos, a partir dos 

seguintes critérios: (i) o projeto que se constituísse em corpus significativo (tamanho satisfa-

tório) para nossa investigação; (ii) Documentário que constasse de todo o processo de entre-

vistas, o que nos permitiria analisar a construção de identidades a partir da voz dos entrevista-

dores e dos colaboradores; (iii) Homogeneidade no material coletado (apenas proposta escrita 
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e o documentário com relatos orais). Descrevemos, abaixo, o projeto selecionado, com as fon-

tes coletadas, que se constitui o corpus da nossa pesquisa. 

 

Quadro 1- Projeto e fontes coletadas 

Fonte: Pesquisa Pelas veredas do popular: um estudo sobre memória, identidade e narrativa histórica no contex-

to escolar 

 

O caminho já estava traçado, as veredas já se apresentavam mais nítidas. Era o mo-

mento apenas de seguirmos, com passos ora mais lentos, ora mais ligeiros. E, desse modo, 

seguimos. À frente encontramos veredas menos trigueiras, mas, do mesmo modo, cheias de 

pedras. Após as transcrições, iniciamos as análises do corpus. Resumidamente, apenas dire-

mos que, nesse momento, entre as pedras, nos foi entregue a grande chave do pesquisar: pre-

cisamos refletir, não apenas sobre o objeto, mas, acima de tudo, sobre nós mesmos. 

 

3.4 Descrição do corpus: justificando a escolha e apresentando o projeto em estudo  

 

Inúmeras são as iniciativas de professores da rede básica, especialmente aqueles que 

lecionam as disciplinas Língua Portuguesa/Literatura e História, na realização de projetos em 

torno das manifestações culturais populares. Numa perspectiva de resgate e reconstituição 

histórica e cultural de determinados grupos sociais e/ou de saberes regionais e/ou nacionais, 

os docentes e demais envolvidos no processo educativo saem à caça da sabedoria popular, das 

danças folclóricas, dos grupos remanescentes de negros e/ou indígenas (principais grupos 

étnicos aos quais recorrem para o estudo das origens culturais do Brasil), enfim, dos artefa-

tos/objetos culturais do povo e de suas manifestações culturais. 

A. Bosi (2002, p. 259), em Literatura e Resistência propõe que o interesse pela cultura 

dos iletrados, dos excluídos, emergiu no contexto da Europa pós-napoleônica, quando “infati-

gáveis eruditos-patriotas, primeiro alemães, depois provindos de todos os países do continen-

te, desentranharam as riquezas da memória e da linguagem arcaico-popular”. E, nesse percur-

so “o letrado brasileiro foi incorporando ao repertório do leitor culto os signos e as imagens 

de um estilo de vida interiorano, rústico e pobre” (Ibid., p. 260). As tradições populares, a 

memória do homem do campo, passam a incorporar o universo dos leitores cultos e, também, 

das instituições escolares. 

Projeto Instituição-Cidade Fontes coletadas 

A história e a cultura dos 

povos da Serra de Bom 

Jesus  

Escola Estadual Coronel 

Fernandes, do município 

Luís Gomes/RN 

 Proposta escrita (Projeto de 

pesquisa) 

 Documentários (Dois CDs) 

compostos de relatos orais 
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Como já foi comentado, a relação entre a cultura popular e a elite intelectual é cercea-

da pelo interesse de restauração das identidades nacionais e/ou regionais. A memória e a lin-

guagem popular se constituem, desde então, em tesouros intocáveis pela sociedade da escrita 

e, por isso, devem ser registradas como forma de protegê-las contra os seus algozes. E, nesse 

contexto, a escola e os leitores cultos se propõem resgatar as identidades perdidas, encontra-

das apenas nas profundezas da memória do povo. 

É através dessa relação entre cultura e identidade que as instituições escolares e grande 

parte dos escritores e estudiosos eruditos se aproximam das camadas populares. E, no intuito 

de reencontrar as identidades regionais e/ou nacionais, o homem simples se torna personagem 

principal, nos estudos literários e históricos. Na literatura, há uma preocupação dos estudiosos 

em investigar o modo como o homem simples aparece nas obras, na poesia, no teatro, enfim, 

nas diversas manifestações literárias. Ou, busca-se entender a cultura do povo, através da 

compreensão e/ou do resgate dos objetos e/ou expressões culturais presentes nas camadas 

pobres. O homem “letrado” sai ao encontro do “iletrado” e de sua cultura exótica. Para os 

historiadores, o povo detém as raízes históricas da nação e, por isso, devem ser informantes 

primordiais na reconstituição histórica da narrativa nacional. 

Entretanto, apesar da aparente valorização da cultura do povo pelas instituições de le-

tramento, ainda persiste a idéia de cultura popular como sendo própria de sociedades iletradas 

e distantes temporal e espacialmente da civilização. Ainda é comum situar o estudo da cultura 

popular apenas no dia do folclore e da cultura. A escola, muitas vezes, destina um espaço ín-

fimo aos estudos da cultura do povo e separa as modalidades cultura popular e cultura erudita, 

contrapondo-as.  

Ao nos depararmos com os variados projetos desenvolvidos em escolas e outras insti-

tuições de propagação do saber, percebemos a urgente necessidade de investigação na área. É 

preciso entender como a cultura popular adentra na escola e, principalmente, como o seu es-

tudo dimensiona o olhar da comunidade escolar para identidades culturais que, no mesmo 

instante em que são analisadas como sendo parte de uma identidade local, é também vista 

como alteridade, o “Outro”.  

Conforme o percurso acima descrito, no intuito de compreendermos a análise da cultu-

ra popular em sua relação com a memória, a identidade e a narrativa histórica, passamos a 

descrever o projeto corpus de nossa pesquisa. 
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3.4.1 Projeto A História e a Cultura dos povos da Serra do Bom Jesus 

 

O projeto A história e a cultura dos povos da Serra de Bom Jesus foi realizado durante 

o ano de 2007, por uma equipe de professores de diversas áreas do conhecimento, alunos do 

ensino médio, e outros profissionais da “Escola Estadual Coronel Fernandes”, do município 

de Luís Gomes
14

/RN. O projeto apresenta uma proposta interdisciplinar, que engloba variados 

campos de estudos: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias – Língua Portuguesa e Artes; 

Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Cultura do RN e Filosofia. 

O projeto é uma iniciativa que propõe a reconstituição histórica e cultural do municí-

pio de Luís Gomes, a partir do resgate da história e da cultura dos negros e indígenas que, 

possivelmente, foram os primeiros moradores da região, antes mesmo de Luís Gomes ser Vi-

la. Conforme a justificativa apresentada, o projeto surge da “necessidade de se conhecer as 

origens culturais dos povos que formam as comunidades do referido município, buscando 

raízes da cultura negra e indígena”. (ver anexo A) 

A pesquisa de campo foi realizada por professores e alunos nas comunidades popula-

res onde os fatos ocorreram. Os pesquisadores realizaram viagens a diferentes localidades do 

município, bem como a outros municípios, no intuito de averiguar os fatos. Nessa ótica, o 

universo dessa pesquisa compreende o sítio Quati, onde residem os chamados descendentes 

de escravo; a vila São Bernardo e o Alto do Tabor; os sítios Sirino, Minhuns e a fazenda Im-

bé, locais da passagem da Coluna Prestes; a Fazenda Nova, Bom Jardim e Aroeira, locais da 

passagem do cangaço e principal ambiente dos rituais dos penitentes; além das cidades de 

Mossoró e Portalegre, onde se situam, respectivamente, o museu municipal Lauro da Escócia 

e o sítio Pêga e sítio Engenho Novo. Enquanto no museu, os pesquisadores buscaram conhe-

cer melhor a história de Lampião, da resistência do povo de Mossoró ao cangaceiro, no sítio 

Pêga e no sítio Engenho Novo, em Portalegre, tentaram encontrar a relação entre os negros do 

Quati e os remanescentes de escravo das comunidades portalegrenses. 

Além da pesquisa de campo, foram realizadas mesas-redondas, sessões de filmes e lei-

tura de diferentes obras que contemplassem o tema gerador, bem como uma socialização, ao 

final do projeto, para exposição dos resultados à comunidade escolar (cf. o projeto, em ane-

xo). Vale destacar que todas as entrevistas foram filmadas em áudio e vídeo e compõem os 

dois documentários do projeto. 

É interessante dizermos que o projeto estuda diferentes manifestações culturais e his-

tóricas do município de Luís Gomes, dentre os quais destacamos: o grupo de penitentes, que 

                                                           
14

 Esse é o nome atual de uma parte da região conhecida como Serra do Bom Jesus. 
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existiu no município; a passagem do bando de Lampião por algumas fazendas da cidade; a 

passagem da coluna Prestes; e os modos de organização cultural da comunidade Quati, onde, 

possivelmente existiram escravos. 

Salientamos ainda que, mediante a amplitude da pesquisa, o trabalho foi dividido entre 

professores das diferentes áreas envolvidas no projeto (Língua Portuguesa, História, Geogra-

fia, Cultura do RN, Artes e Filosofia) e, para sua a realização, a metodologia apresenta a arti-

culação entre as teorias e o estudo de obras – literárias, fílmicas, etc. – em sala de aula, e as 

atividades de campo, desenvolvidas por professores e parte dos alunos do Ensino Médio. 

Após a descrição do projeto, conforme trecho abaixo, trazemos uma breve descrição 

da cidade de Luís Gomes. Acreditamos que essa descrição é necessária ao leitor desse traba-

lho, tendo em vista o possível desconhecimento, por parte de alguns desses leitores, do uni-

verso abrangido pelo projeto. 

 

 

Luís Gomes fica localizada a 524 Km da capital do Estado do Rio Grande do Norte, Natal. Foi criada 

em 05 de Julho de 1890 desmembrando-se de Pau dos Ferros. Segundo o IBGE faz parte dos municí-

pios que compõe a microrregião da Serra de São Miguel e da Zona de Planejamento do Alto Apodi e 

uma população de 9.154 habitantes (resultado do último censo 2000). Mesmo estando geograficamen-

te localizada na região do Semi-árido nordestino Luís Gomes é uma cidade serrana (645m de altitude 

em relação ao nível do mar) o que lhe permite oferecer aos moradores e visitantes um clima bastante 

agradável. Lugar agradável de solo fértil construiu ao longo dos seus 117 anos uma história feita em 

pequenos espaços, mas com vínculos fortes amparados no suor daqueles que trabalharam ou ainda 

trabalham sem o devido reconhecimento
15

. 

 

 

Além da descrição locacional, destacamos o fato de ser Luís Gomes uma cidade com 

muitas manifestações culturais populares. Lá encontramos repentistas, contadores de estórias, 

benzedeiras, dentre outros. Além disso, a cidade é reconhecida na região por ter sido palco de 

alguns fatos que marcaram a História do RN, como a passagem de Lampião e da coluna Pres-

tes.  

Por apresentar essa riqueza cultural e histórica, é comum encontrarmos pesquisas que 

envolvem manifestações culturais do município, como é o caso da pesquisa Memória, Nar-

rativa e Identidade regional: um estudo sobre os contadores de história, no Alto Oeste 

Potiguar vinculada ao Departamento de Letras da UERN e o projeto Caravana de leitura 

percorre: sertões e veredas da linguagem, desenvolvido por outra escola do município de 

Luís Gomes. 

                                                           
15

 ESCOLA ESTADUAL CORONEL FERNANDES. Projeto A história e a cultura dos povos da serra do 

Bom Jesus. Luís Gomes, 2007. 
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Definidos os aportes teórico-metodológicos, discorreremos, brevemente, sobre a inser-

ção da cultura popular em sala de aula e, descrevemos/refletimos sobre o corpus analisado, no 

capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 4. 

NAS TRILHAS DO POPULAR: REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA, IDENTIDADE E 

NARRATIVA HISTÓRICA NO PROJETO “A HISTÓRIA E A CULTURA DOS PO-

VOS DA SERRA DO BOM JESUS” 

 

4.1 Cultura popular na sala de aula: desafios e perspectivas 

 

O imaginário popular é repleto de crenças, costumes, valores e representações que, ao 

mesmo tempo em que transcendem a realidade, atuam nos recônditos do cotidiano. E exata-

mente pela capacidade de transcender a realidade, é que esse mesmo imaginário possibilita às 

camadas populares uma sobrevivência menos árdua, em meio às condições precárias de vida a 

que são submetidas diariamente. Nesse contexto, realidade e ficção se fundem, dando origem 

a um universo que, contraditoriamente, se forma entre a dureza do trabalho e da escassez ma-

terial e a beleza das estórias, das danças, dos benditos, dos folhetos, da cantoria, etc. 

Apresentamos a perspectiva de que o universo da cultura popular é a vida que se situa 

no seio das tradições e da condição atual do sujeito; vida que se constrói no esforço diário de 

cuidar dos filhos, trabalhar na lavoura e manter o sustento da casa, e, ao mesmo tempo, cantar 

para espantar o cansaço, contar estórias para fazer do trabalho um momento menos difícil e 

participar de rituais religiosos, para reafirmar a crença em melhores condições de sobrevivên-

cia. Distante desse contexto, sem o alimento do cotidiano e da memória, as representações 

culturais populares são apenas artefatos da tradição ou encenações teatrais. 

Em decorrência de estarem intimamente ligadas à situação social de seus produtores e 

receptores, ou seja, por estarem inseridas em ambientes pobres, essas práticas culturais, para 

muitos intelectuais e membros da elite, não têm valor. Sua valorização pressupõe uma ação de 

resgate e/ou salvação. É preciso retirá-la do contexto de “pobreza”, e colocá-la nas institui-

ções de ensino e/ou nos teatros, nos museus, onde estão os legitimadores do saber, da cultura. 

Em outras palavras, para ser cultura, os modos de representação cultural das camadas pobres 

necessitam adentrar na “civilização”.  

Na introdução da obra “Teatro infantil e cultura popular”, Pinheiro (2005, p. 8) diz que 

“pensar a relação entre cultura popular e ensino é uma necessidade urgente”. Todavia, para 

esse autor, a relação não pode ser pensada nos moldes tradicionais de ensino. É necessário que 

estudiosos, professores e demais envolvidos no processo de ensino priorizem não apenas a 

catalogação e a organização de coletâneas de objetos dessa cultura; é preciso pensar não ape-

nas nos contos, nas narrativas, lendas, poesias, repentes, mas, especialmente, nos indivíduos 

que produzem essa cultura, nos contextos em que essas práticas acontecem. 
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Cada aluno traz para a sala de aula uma pluralidade de experiências culturais, advindas 

de seu pertencimento a determinado grupo, principalmente, através dos saberes, costumes, 

crenças e valores sobrevindos de sua família. Todavia, ao chegar à escola, todas (ou quase 

todas) essas experiências são esquecidas. Parece ser tarefa do sistema educacional reeducar 

culturalmente esses sujeitos e torná-los possuidores de uma outra cultura. E essa postura da 

escola, em relação a culturas outras, em oposição à cultura erudita, se constitui como modo de 

afastamento entre o aluno e suas experiências culturais. 

É importante esclarecer, contudo, que não é nosso objetivo, nesse trabalho, supervalo-

rizar a cultura popular em detrimento de outros sistemas culturais. Inquieta-nos, apenas, o fato 

de a escola, na maioria das vezes, ignorar a vivência de muitos alunos com a cultura popular e 

tentar impor uma cultura legitimada socialmente, sem o diálogo indispensável com essas vi-

vências pessoais do aluno. 

A escola é um espaço heterogêneo, com ideologias diversas e com uma variedade de 

sujeitos e manifestações culturais. Todavia, essa mesma diversidade, pretende-se homogênea. 

Docentes e demais envolvidos no processo educacional tendem a tratar todos os sujeitos uni-

formemente, desconsiderando as diferenças demarcadas pelas experiências sociais e culturais 

destes alunos. Essa atitude, ao invés de diminuir as diferenças culturais, as faz mais notáveis e 

presentes. Nas palavras de Dayrell (2009, p. 5), 

 

 
Os alunos chegam à escola marcados pela diversidade, reflexo dos desenvol-

vimentos cognitivo, afetivo e social, evidentemente desiguais, em virtude da 

quantidade e qualidade de suas experiências e relações sociais, prévias e pa-

ralelas à escola. O tratamento uniforme dado pela escola só vem consagrar a 

desigualdade e as injustiças das origens sociais dos alunos.  

 

 

Mediante essa afirmativa, podemos compreender o fato de, muitas vezes, a escola re-

presentar para o aluno um universo à parte, distante de sua realidade social. Sem encontrar elo 

entre o que a instituição escolar ensina e o que aprende diariamente na família e na comuni-

dade onde vive, o aluno vê, no ambiente escolar, um espaço de conflitos e repulsa. Sem en-

contrar, portanto, na escola, significados para a vida, o aluno fica desestimulado. A cultura 

escolar se sobrepõe às culturas dos alunos, fato que determina a atitude de recusa do aluno a 

muitos conhecimentos aí impostos. 

Entendemos que muitos alunos participam de determinadas práticas populares que co-

nhecem em sua família e em sua comunidade e a inserção dessa cultura na sala de aula pode 

oportunizar a revigoração desses saberes. Outros alunos, no entanto, participam de outras ma-
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nifestações culturais, e, nesse caso, poderão ter a oportunidade de conhecer novos paradigmas 

culturais e com eles dialogar. 

Todavia, as inúmeras discussões sobre a inserção das manifestações culturais nas es-

colas brasileiras desconsideram, em sua grande maioria, o fato de a cultura brasileira ser “plu-

ral” (BOSI, A. 2003, p. 7). Isto é, desconsiderando as manifestações culturais produzidas pelo 

povo, a escola atua como legitimadora de uma cultura única e “verídica”, sem espaço para a 

inclusão de outras manifestações, que são vistas como inferiores, sem elaboração e, por isso, 

não oficiais. Nessa ótica, a cultura brasileira, inserida no contexto escolar, se constitui de uma 

manifestação a priori, “aprovada”, erudita, que deve ser ensinada e consumida por todos os 

discentes, e culturas outras, tradicionais, folclóricas que devem ser estudadas apenas em al-

gumas datas comemorativas e/ou em projetos de resgate e valorização do passado. 

Para A. Bosi (2003, p.7), 

 

 
Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos 

nossos comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão do 

seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um „efeito 

de sentido‟, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no 

tempo e no espaço.  

 

 

Na visão desse autor, a cultura brasileira comporta uma multiplicidade de manifesta-

ções que não se encontram isoladas, mas dialogam, interagem, confrontam-se no tempo e no 

espaço. Esse caráter plural é imprescindível para a compreensão da dinamicidade cultural de 

um país como o Brasil, com diferentes etnias, raças e classes sociais. O aparente caos ocasio-

nado por essa idéia de pluralidade encontra ressonância na sala de aula, na qual a cultura legi-

timada não pode vincular-se a outras expressões culturais.  

E, nessa luta entre culturas, o popular sai, quase sempre, perdedor. Sem espaço para 

desenvolver-se, restam-lhe as margens, alguns meses, dois ou três, durante o ano, para apare-

cer em grandiosos projetos escolares. Após esses projetos, somente no ano seguinte os alunos 

poderão relembrar-se de suas raízes culturais, de uma cultura que é parte indispensável de sua 

identidade. Enquanto não chega o mês do folclore ou os projetos culturais, muitos alunos ne-

gam a existência de sua cultura e, em muitos casos, negam sua própria constituição identitária. 

De acordo com Lúcio (2005, p. 8), 
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Milhares são as experiências de grupos populares, nos mais diferentes pontos 

do país, que são desconhecidas ou muitas vezes vão sendo abafadas por 

grandes festas midiáticas. No entanto, muitos resistem. [...] o povo vai con-

servando e recriando suas tradições; E essas tradições chegam pouco ou qua-

se nada à escola. Um neto de uma velha contadora de estórias pedia à avó 

para não ir à escola dele porque tinha vergonha. A culpa será da criança? Por 

que sua auto estima é tão baixa? E mais: por que as escolas dialogam tão 

pouco com a experiência cultural que as crianças trazem?  

 

 

Sem encontrar espaço para o diálogo, na escola, a cultura popular fica guardada em 

um cantinho, esperando o momento de aparecer, nem que seja apenas como objeto de curiosi-

dade. Os alunos, por sua vez, aprendem o que lhes é repassado. Desde a infância aprendem 

que existe uma cultura escolar e outra não escolar e que elas não se unem, são díspares. As-

sim, “essas tradições chegam pouco ou quase nada à escola” (cf. Lúcio) porque aí não há lu-

gar para diálogo, apenas para a imposição. 

O distanciamento dos alunos com as manifestações culturais populares parece justifi-

car-se pela concepção de cultura popular enquanto práticas folclóricas, existentes na tradição, 

cuja função da escola é apenas resgatá-las, e, desse modo, possibilitar aos alunos o conheci-

mento de uma cultura passada. Os objetos e práticas culturais são vistos, nesse contexto, co-

mo bizarros, exóticos. E, com esse olhar, muitos alunos que participam de determinadas práti-

cas populares as negam dentro da escola. 

Sob essa perspectiva, o popular tem um espaço e um tempo garantidos nas escolas: o 

mês do folclore. Nesse período, os alunos são convocados a pesquisar sobre as tradições po-

pulares, buscando, na memória dos mais velhos, as lembranças das festas, das brincadeiras, 

dos namoros, enfim, de todos os comportamentos, práticas e objetos possíveis do passado. 

Nas palavras de Pelizzoni (2007, p. 20),  

 

 
Na grande maioria das escolas estes saberes são abordados exclusivamente 

no mês de agosto, nas comemorações no mês do folclore. Nesta época, as 

escolas se enchem de sacis-pererês, mulas sem cabeça, lobisomens e lendas 

indígenas que fazem parte de um repertório de histórias, personagens, festas, 

dentro de uma ritualística que se repete, sem maiores mudanças, ano após 

ano, e que é alimentada por uma indústria cultural que trata de fomentar os 

imaginários dos educadores e dos alunos a partir de uma lógica que categori-

za os saberes populares como algo da ordem do exótico. 

 

 

A expressão “ordem do exótico” define bem o modo como as instituições de ensino 

têm atribuído significado à cultura popular. Desconsiderando os modos como as camadas po-

pulares refazem suas representações, a escola nega o caráter atual dessa cultura. Como o anti-
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quário, o aluno sai em busca de lendas, estórias, comportamentos, superstições, dentre outras 

manifestações culturais, para catalogá-los, movidos apenas pela curiosidade. Isolado de qual-

quer relação com outros sistemas culturais, o universo do folclore é solitário, porque diferen-

te. 

Entretanto, o mundo da cultura popular é um mundo de co-relações com outros siste-

mas culturais, portanto deve ser estudado como tal. Além disso, se faz necessário compreen-

der a sala de aula como um ambiente marcado pela diferença e, dessa forma, não se pode es-

tabelecer uma cultura em detrimento de outras. Em Literatura, por exemplo, o conhecimento 

dos grandes clássicos pode gerar o conhecimento de outras manifestações culturais, como a 

Ilíada e Odisséia, de Homero, que, em sua estética e em seu conteúdo, busca nas fontes popu-

lares o alimento que os sustenta. 

Compreendemos que se faz necessário investigar a relação entre a cultura popular e o 

ensino, através da percepção de que essa cultura é dinâmica, atual e que faz parte de contextos 

específicos de produção/recepção. Estudos que neguem a dinamicidade dessa cultura e a sua 

relação com os modos de organização sócio-cultural não conseguem apreender os significados 

imbricados nessas práticas. 

É a partir dessas premissas que, propomos a seguir, a análise do projeto A História e a 

Cultura dos povos da Serra do Bom Jesus, já apresentado no capítulo anterior, buscando 

entender como a cultura popular é inserida em sala de aula, a partir da sua relação com a me-

mória, identidade e narrativas históricas. 

 

4.2 A cultura popular nas teias da memória 

 

As memórias de um povo são, ao mesmo tempo, a reafirmação das tradições e a re-

constituição sempre nova do passado. Ao relembrar, os sujeitos conseguem dialogar com as 

experiências individuais e com os saberes de sua comunidade e, por isso, estabelecem uma 

relação indispensável entre a sua memória individual e a memória coletiva de seu grupo. Nes-

sa visão, compreender a história e a cultura de determinado povo e/ou grupo social não é ape-

nas conhecer profundamente as origens e/ou os fatos ocorridos no passado, mas é estabelecer 

um elo entre esses fatos e o presente; é entender que a cultura se forma no complexo entrela-

çamento entre memória e realidade social. 

A memória é uma categoria fundamental na compreensão da cultura popular, uma vez 

que “esta é o centro vivo da tradição” (RODRIGUES, 2006, p. 42), e, por isso, nos possibili-

tará compreender como o projeto em análise reconstitui as representações culturais e históri-
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cas nos grupos pesquisados, relacionando-as com as vivências e experiências atuais desses 

grupos.  

Em princípio, notamos que o projeto, corpus de nossa pesquisa, se caracteriza por 

buscar, na memória popular, o conhecimento das tradições populares e da narrativa histórica 

da comunidade pesquisada. O projeto A História e a Cultura dos povos da Serra do Bom 

Jesus (doravante Projeto AHCPSBJ) parte de uma preocupação com o modo pelo qual os 

alunos têm apreendido o conhecimento histórico e cultural de seu município. Vejamos o tre-

cho abaixo: 

 

Trecho 1 

A escola como uma entidade social é o veículo através da qual as gerações adultas introduzem às 

novas no domínio da cultura. 

Com esta compreensão a Escola Estadual Coronel Fernandes tem se preocupado com a forma pela 

qual o conhecimento histórico e social do município de Luís Gomes é apreendido por seus alunos.  

 

De acordo com os PCNEM de história (2000, p. 26), “um compromisso fundamental 

da História encontra-se na sua relação com a Memória, livrando as novas gerações da „amné-

sia social‟ que compromete a constituição de suas identidades individuais e coletivas.” (grifo 

do autor). Ao posicionar-se como a propulsora dos conhecimentos históricos e culturais do 

município, o projeto em análise demonstra uma preocupação com a forma como a memória é 

apreendida pelos alunos. Além disso, ao considerar a escola enquanto veículo de inserção dos 

alunos no universo da cultura, o projeto define o espaço cultural ocupado pelo aluno e, nesse 

caso, se interessa pela reconstrução de sua identidade cultural. 

Todavia, um dos grandes impasses nos estudos da cultura popular, através das memó-

rias de velhos e velhas, diz respeito ao conceito que se costuma vincular, nesses estudos, so-

bre essas duas categorias: cultura popular e memória. A cultura popular, vista apenas como 

um modelo de normas, valores, crenças e padrões de comportamento tradicionais, deve ser 

resgatada e registrada, antes do iminente desaparecimento, e esse registro se dá pela atividade 

mnêmica. Esta, por sua vez, seria a única forma de reconstituição da cultura mais tradicio-

nal/primitiva, sem ser influenciada (a memória) pelas vivências atuais dos sujeitos. O passado 

é resgatado em sua essência e grandeza. Observemos o principal objetivo do projeto. 

 

Trecho 2 

Resgatar a história e a cultura dos povos da cidade de Luís Gomes.  

 

Algumas das definições do dicionário Aurélio para o termo resgatar são: (1) Livrar de 

cativeiro, de seqüestro, etc. e (2) Salvar. Se tomarmos como ponto de partida para a análise 
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do projeto esse conceito, poderíamos afirmar que ele expressa uma visão da cultura popular 

enquanto práticas da tradição, que já não existem, e, desse modo, precisam ser resgatadas, 

“salvas” do cativeiro. Nesse caso, há um interesse pela memória mais próxima do mito, a 

memória das raízes, do tempo mais remoto, através do qual a comunidade possa encontrar-se 

com sua tradição. 

Conhecer a memória, as origens mais remotas é o modo mais eficaz de se dar sentido à 

existência dessas comunidades. Dessa forma, resgatar as origens culturais e históricas se cons-

titui como um modo de afirmação de uma história e de uma cultura que são relicários do pas-

sado e se constituem como parte fundante da identidade desses povos. 

A ideia de resgate, presente no Projeto AHCPSBJ, implica, quase sempre, uma noção 

de salvação da cultura, a qual já não participa da vida social, na comunidade, e da história, 

cuja historicidade é desarticulada do presente. A cultura popular, ao nosso ver, não está asso-

ciada unicamente ao passado, mas, como qualquer outra manifestação cultural se atualiza e se 

reelabora, conforme as novas funções que vai exercendo, no âmbito das estruturas sociais da 

modernidade tardia. Propor o resgate nos parece defender da morte uma cultura que está em 

declínio, em decadência. 

Entendemos que muitas práticas e objetos culturais, por não mais manterem uma fun-

ção na sociedade atual, desaparecem e, desse modo, são apenas artefatos da memória. Mas, 

essa mesma memória, que se constitui sempre do elemento passado e sua reelaboração através 

das vivências dos sujeitos, tem a capacidade de modelar muitos dos artefatos e expressões 

culturais mantendo-os, com nova roupagem, na atualidade. Assim, consideramos que a noção 

de resgate desconsidera a cultura popular em sua atualidade. 

Aqui, vale citar Lemos (2006), quando ressalta o descaso e/ou desinteresse na prote-

ção dos bens culturais do presente e o interesse pelas formas mais arcaicas. Conforme esse 

autor, 

 

 
Sempre os objetos fora de uso despertam a curiosidade e sugerem sejam 

guardados em coleções museológicas. Para muita gente mesmo, artefatos ul-

trapassados, de qualquer natureza que sejam, é que verdadeiramente consti-

tuem o Patrimônio Histórico e Artístico, isto é, tudo aquilo que por não pres-

tar mais pode ser guardado como testemunho. Os bens culturais em uso, 

aqueles do presente, não merecem nunca o olhar protetor. (LEMOS, 2006, p. 

32) 

 

 

O resgate das tradições populares pressupõe, em suma, uma noção de memória atrela-

da aos modos rudes e primitivos da cultura. A preservação e/ou reconstituição do patrimônio 



88 

histórico e cultural estão relacionados, quase sempre, à necessidade de proteger os objetos e 

práticas culturais que já não têm função na sociedade, para que, desse modo, as gerações atu-

ais possam ter conhecimento da cultura mais original de sua comunidade. 

Esse retorno ao passado geralmente é cerceado por objetivos políticos de reconstrução 

das identidades sociais. A busca de uma continuidade histórica e de uma cultura genuína tem 

sido crescente, desde o Romantismo, cujos interesses estão, como já discutido, estritamente 

vinculados a projetos políticos de reconstrução das identidades nacionais, e se estenderá a 

determinados grupos e/ou comunidades.
16

 

Assim sendo, é necessário que percebamos que, se, por um lado, a proposta de resgate 

das raízes culturais e históricas da comunidade é feita de forma descontextualizada do presen-

te, por outro lado, é preciso lembrar que o projeto está dentro de um quadro mais amplo de 

reconstrução cultural e histórica das culturas locais. Esse quadro de estudos em torno das cul-

turas populares locais e do reencontro com as raízes históricas não é uma iniciativa neutra. A 

reconstituição das raízes culturais e históricas está ligada ao projeto de reconstrução das iden-

tidades, como poderemos observar nos trechos que seguem. 

 

Trecho 3 

Entender o processo histórico dos povos (negros/índios) como agentes formadores da cultura deste 

município, e as relações entre os grupos humanos, numa perspectiva de análise crítica dos fatos atu-

ais, relacionando-os com o passado, constitui o objetivo principal para a efetivação deste trabalho. 

 

Para Rodrigues (2008, p. 39-40), “A memória permite a decifração daquilo que somos, 

à luz daquilo que não somos mais”. Podemos entrever, através do trecho acima que, conhecer 

o patrimônio cultural é uma forma de conhecimento não apenas do passado, mas de si próprio. 

Para o projeto AHCPSBJ, a proposta de pesquisar o processo histórico dos primeiros povos 

do município se justifica pelo fato de esses se constituírem como os “formadores da cultura” 

desse município. Em outras palavras, a cultura dos negros/índios passa a ser vista como a cul-

tura de todo o município e, nesse caso, a comunidade se vê como parte integrante dessa cultu-

ra. Assim, o projeto é desenvolvido, no intuito de reconstrução da identidade local, a partir do 

contato com o povo e/ou, com os senhores e senhoras que guardam na memória as lembranças 

dos fatos históricos e manifestações culturais que marcaram o município. 

Pelos trechos acima, percebemos ainda que, contrário à perspectiva de resgate, presen-

te no fragmento (2), o projeto analisado estabelece uma relação indispensável entre a cultura 

                                                           
16

 Falaremos mais profundamente sobre a identidade, no próximo tópico. Aqui, queremos apenas refletir sobre o 

modo como a comunidade escolar tem recorrido à memória popular, no intuito de valorizar sua “própria” história 

e cultura.  
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popular e o presente. O conhecimento da história e da cultura pressupõe, antes de tudo, um 

interesse pela compreensão do presente e uma possibilidade de transformação do futuro. Nes-

se contexto, a memória popular pode possibilitar uma reflexão em torno das estruturas sociais 

existentes, principalmente das relações de dominação não apenas social, mas também cultural. 

Nesse intuito, os homens “letrados” buscam, na cultura mais antiga, o conhecimento do pa-

trimônio histórico e cultural, como modo de reconhecimento de sua posição e da posição do 

“outro” na sociedade atual. 

O projeto traça, em sua proposta escrita, uma postura de análise crítica do presente, 

tendo como princípio norteador o conhecimento e a valorização da cultura e da história dos 

indivíduos que participaram da formação histórica e cultural da comunidade pesquisada; para 

isso, recorre à memória dos mais velhos (como poderemos ver nos documentários analisados 

mais adiante). O projeto revela uma postura transformadora, diante dos fatos atuais, uma vez 

que se propõe ouvir a voz do povo, no intuito de não apenas conhecer a sua cultura e sua his-

tória, mas de valorizá-la, de vê-la como patrimônio de todos, a ser cotejado, apreciado e usado 

como ferramenta de análise crítica e transformadora da realidade. 

Segundo Rodrigues (2008, p. 39-40), a memória apresenta “o caráter de reviver o pas-

sado, mas também de refazer, reconstruir, repensar com idéias de hoje, as experiências do 

ontem”. O fato de o projeto propor o conhecimento e a valorização da cultura e da história da 

comunidade luisgomense, no intuito de compreender e transformar a realidade atual, nos faz 

ver a memória como uma atividade dinâmica, conforme o proposto por Rodrigues (op. cit). 

Enquanto categoria importante nos estudos da cultura popular, a memória de velhos e 

velhas tem sido o principal recurso ao qual recorrem professores, alunos, pesquisadores, de 

modo geral, no resgate das tradições populares. A memória desses senhores e senhoras que 

participaram da história e/ou guardaram, em suas lembranças, determinados saberes que lhes 

foram ensinados por parentes, amigos, vizinhos se constitui como arcabouço do patrimônio 

cultural e histórico. É com esse olhar, pelo que podemos observar no fragmento (3), que o 

projeto justifica o seu interesse em promover o contato da comunidade escolar com a história 

e a cultura popular dos povos da serra do Bom Jesus. É preciso conhecer e valorizar esses 

saberes, outorgar-lhes um espaço de prestígio, numa sociedade caracterizada pela diversidade 

cultural.  

Nesse trecho, ao propor que o conhecimento histórico deve ser apreendido numa pers-

pectiva de análise crítica dos fatos atuais, relacionando-os com o passado, o projeto, mais 

uma vez, parece dialogar com os PCNEM de História (2000), o qual traz uma série de enca-

minhamentos para o ensino da história e sua relação com a memória social. Nesses documen-
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tos, o estudo do tempo histórico deve possibilitar a formação da cidadania, a partir da perma-

nência ou transformação da realidade atual do discente. O passado não é eliminado pelo pre-

sente, ao contrário, a tradição e/ou o passado são importantes somente por se constituírem 

como formas de transformação nas relações sociais e na formação cidadã. 

Segundo os PCNEM de História (2000, p. 304), 

 

 
A apreensão das noções de tempo histórico em suas diversidades e comple-

xidades pode favorecer a formação do estudante como cidadão, aprenden-

do a discernir os limites e possibilidades de sua atuação, na permanência ou 

na transformação da realidade histórica em que vive. (grifo do autor) 

 

 

É interessante ressaltar que o projeto em análise apresenta uma visão dialógica, no que 

diz respeito ao encontro com a cultura do “outro”. E, nesse caso, a transformação da realidade 

histórica se dá através da compreensão das diferenças sociais e culturais. A diversidade cultu-

ral é, pelo que podemos observar, parte das relações sociais, de modo que a comunidade esco-

lar, através do projeto, se propõe conhecer a cultura que é, ao mesmo tempo, sua, quando se 

trata do âmbito da cultura da comunidade pesquisada, mas é também uma cultura do “outro”, 

tendo em vista ser essa cultura vivida por gerações passadas. Nesse sentido, o Projeto AH-

CPSBJ entende que é necessário identificar relações sociais de grupos locais, regionais e de 

outros povos; compreender diferenças e semelhanças, conflitos, contradições, igualdade e 

desigualdade existente nas sociedades. 

Dessa maneira, entendemos que o projeto, mesmo baseado na ideia de resgate das cul-

turas populares, pelos trechos até aqui analisados, apresenta, em sua proposta escrita, uma 

noção interativa de cultura popular, considerando as relações entre a cultura do município e as 

relações sociais entre os diferentes grupos. Embora o Projeto AHCPSBJ procure entender o 

processo de formação histórica de negros e índios e sua importância na reconstituição das 

origens do município, o estudo não se limita aos fatos passados, mas enfatiza a necessidade de 

entendê-los, relacionando-os com o presente.  

Esse projeto apresenta, ao que parece à primeira vista, uma concepção interativa em 

torno dos diferentes grupos culturais. Há uma postura dialógica, que nos permite observar 

uma valorização da cultura popular, uma vez que dá para vê-la como sistema peculiar, com 

organização própria e que faz parte da pluralidade cultural existente. Ao compreender as rela-

ções sociais e culturais e o tenso conflito que permeia esse campo, uma vez que demonstra a 

necessidade de respeitar outros modos de vida e outras expressões culturais, o projeto parece 

redimensionar o olhar em torno dos bens simbólicos do povo. 
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Conforme a concepção que temos de cultura popular, um olhar dialógico em torno 

dessa cultura pressupõe, em princípio, uma valorização dos artistas e dos indivíduos que man-

têm viva a tradição. Entender a cultura popular como ferramenta para a transformação social, 

requer, antes de tudo, a valorização e reconhecimento dos sujeitos que detêm, na memória, os 

saberes de práticas e comportamentos culturais de seu grupo. Desconhecer os sujeitos e/ou 

interessar-se apenas pelos obejtos constituem um impasse, ao nosso ver, no entendimento 

dessas práticas em sua funcionalidade. 

Vale lembrar que a cultura popular tem um tempo e lugar apropriados para que acon-

teça e apresenta uma função determinada dentro dos grupos onde emerge. Ao desconsiderar a 

dinamicidade própria dessa cultura, ao resumi-la aos objetos – danças, rezas, cantos, etc. -, os 

pesquisadores destituem a cultura de sua utilidade e dos significados por ela construídos no 

seio da comunidade. Porém, é importante que mencionemos, aqui, o fato de o estudo da cultu-

ra popular estar pautado, quase sempre, no resgate e catalogação apenas dos saberes e/ou dos 

artefatos culturais, sem a relação entre esses e o contexto no qual estes surgem. Aliás, é por 

isso que muitos dos estudos em torno dessa cultura a situam apenas na memória, como produ-

tos de uma época primordial. Nessa ótica, o passado é revisitado pela memória em sua pleni-

tude. Os fragmentos abaixo foram retirados de um dos documentários do Projeto AHCPSBJ e 

servem para exemplificar esse interesse de catalogação dos objetos culturais. 

Nos fragmentos abaixo, trazemos uma amostragem das perguntas direcionadas à cata-

logação dos ex-escravos ou descendentes de escravos que viveram em Luís Gomes, como 

também de suas origens. Vale lembrar que o projeto AHCPSBJ, como já vimos, se propõe 

resgatar a história e a cultura dos povos da Serra do Bom Jesus, a partir de uma perspectiva de 

análise crítica dos fatos atuais. No entanto, através do documentário produzido pelos idealiza-

dores do projeto, contendo as entrevistas realizadas com pessoas afro-descendentes, vemos, 

quase que exclusivamente, uma catalogação dos possíveis descendentes de escravo e de suas 

origens. Observemos: 

 

Trecho 4 

Entrevistador(a)  LG 1 

É? O senhor ouviu falar de um homem chamado Ventura, Ventura do Nascimento? 

... 

Colaborador LG 2 

Sei, conheço, conheci ele 

Entrevistador(a) LG 1 

O senhor sabe dizer se ele é descendente de escravo, também? 

Colaborador LG 2 

Nunca ouvi falar que eu, quando vim pegar o conhecimento, já foi depois de muito tempo, né?  
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Trecho 5 

Entrevistador(a)  LG 2 

E a senhora lembra nessa época que a senhora trabalhava se havia alguém que trabalhava como 

escravo? 

Colaboradora SQ 2 

Não, esse tempo não tinha essas história de escravo não 

 

Trecho 6 

Pesquisadora LG 1 

Sim. Ah! os avós do senhor conheceram algum escravo? 

Colaborador LG 1 

Bem, até eu conheci. 

Pesquisadora LG 1 

O senhor conheceu escravos? 

Colaborador LG 1 

Eu conheci escravo aqui, mas, mas (...) 

 

Trecho 7 

Pesquisadora LG 1 

O senhor conheceu Caboco (???)? 

Colaborador LG 1 

Conheci, era coveiro,  

... 

Pesquisadora LG 1 

O senhor sabe a procedência dele, como foi que ele chegou aqui? 

Colaborador LG 1 

Foi pegado a, foi pegado no Icó. 

 

Conhecer a formação histórica e cultural de determinada comunidade e/ou povo é, pe-

la concepção de história e cultura que adotamos nesse trabalho, entender os processos pelos 

quais os sujeitos se representam para os “outros”. E, nesse representar-se, esses sujeitos sele-

cionam o que desejam contar e o que acham que o “outro” precisa saber sobre si, sobre sua 

história e sobre os modelos de organização cultural, que lhe são peculiares. Porém, pelos tre-

chos acima transcritos, vê-se apenas um interesse genealógico em torno dos sujeitos pesquisa-

dos. Há uma busca não da história e/ou cultura desses povos, mas do conhecimento dos pos-

síveis escravos que residiram na comunidade do Quati e em outras comunidades do município 

de Luís Gomes. E, a partir desse enfoque, as perguntas são direcionadas, no sentido de fazer 

com que as pessoas entrevistadas apenas confirmem o que os entrevistadores já sabem ou 

pensam que sabem sobre a existência de escravos na região. Há, na maioria das questões, uma 

inquietação dos entrevistadores em reafirmar a existência de escravos no município e, nesse 

sentido, os informantes precisam apenas confirmar quem são esses escravos e de onde vieram, 

qual sua procedência. 
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Refletir sobre a cultura popular é, ao nosso ver, refletir sobre o modo como a tradição 

é posta em cena no presente e, acima de tudo, compreender como a memória estabelece essa 

ligação. Entendemos que, quando velhos e velhas são chamados a falar sobre suas lembran-

ças, sua história ou a história de sua comunidade, expressam aquilo que lhes ficou nas lem-

branças, mas transpassados por suas crenças, seus valores, sua visão do mundo. Para ouvir as 

narrativas desses senhores e senhoras que detêm as memórias de uma época ou de determina-

das práticas culturais, o entrevistador precisa estar ciente de que esses sujeitos falam do que 

lhes marcou e do que fez parte dos quadros da memória de sua vida e das experiências com-

partilhadas com seu grupo. 

Nas falas acima, atentamos para o modo como os entrevistadores perguntam, não so-

bre fatos históricos e/ou pelos modos de vida desses homens e mulheres que desbravaram as 

primeiras terras do município. O papel dos informantes, pelas perguntas formuladas, não é de 

falar sobre seus conhecimentos em torno das origens do município, mas de alguns homens e 

mulheres, já citados pelos entrevistadores, como sendo escravos ou descendentes desses. Per-

guntas, como a formulada nos trechos acima O senhor ouviu falar de um homem chamado 

Ventura, Ventura do Nascimento? (trecho 4) A senhora nunca escutou história desse tipo? A 

senhora conheceu, a senhora chegou a conhecer a escrava chamada Bernardina? (trecho 5), 

mostram que os entrevistadores já conhecem quem são os possíveis escravos e querem apenas 

que esses conhecimentos sejam legitimados pelos amigos, descendentes e/ou pessoas da co-

munidade que conviveram com eles. 

Como já foi discutido no capítulo I desse trabalho, ao compreender a necessidade de 

resgate e conservação da história e da cultura de determinados grupos, os folcloristas vão ao 

povo e dele recuperam o que há de mais precioso: a tradição. A memória popular é, para esse 

estudioso, uma riqueza, que se encontra em processo de degradação, e, por isso, tenta resgatá-

la e impedir seu total desaparecimento. O folclorista acredita ser o responsável pela descober-

ta do povo e de seu tesouro. Nessa perspectiva, os saberes populares não pertencem a nenhum 

indivíduo, mas fazem parte de uma coletividade, e os artistas são “descobertos”, assim como 

objetos valiosos, nas minas mais escondidas e mais intocadas. 

É assim que o folclorista Norte Rio-grandense Deifílio Gurgel afirma, em reportagem 

cedida ao Diário de Natal (2007), acerca dos fatos mais marcantes em sua carreira de pesqui-

sador popular, 

 

 
Como numa volta ao passado, o folclorista revela os fatos mais importantes 

que marcaram as suas pesquisas, durante esses quase 40 anos de estudos. 
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„Sem dúvida o redescobrimento, em 1979, do embolador de coco, Chico An-

tônio, 50 anos após o encontro dele com Mário de Andrade, aqui no Estado; 

os descobrimentos da cantadora de romances, Maria José, hoje conhecida 

como Militana, e do maior mamulengueiro que o Estado já viu, Chico Dani-

el, morto‟. (DIÁRIO DE NATAL, 2007)  

 

 

O escritor Deifílio Gurgel se considera “descobridor” de alguns artistas populares re-

conhecidos no Estado, inclusive “redescobridor” de Chico Antonio, descoberto anos passados 

pelo estudioso Mário de Andrade. Essas afirmações nos remetem ao trabalho do folclorista: 

livrar o povo do esquecimento. Povo, aqui, entendido no sentido romântico, que vive no ano-

nimato e nele permanece até a descoberta do homem das letras; e, mesmo ao ser “descoberto”, 

esse povo não é conhecido, como afirma Garcia Canclini (2003). 

Faz-se necessário uma ressalva, aqui, no sentido de explicitarmos que, apesar da ana-

logia existente entre os entrevistadores do projeto e os folcloristas, observamos um aspecto 

que os diferencia: enquanto estes buscam manifestações de cultura, para reencontrar nelas as 

tradições mais antigas, no caso do projeto, os entrevistadores buscam localizar um grupo cul-

tural, com a proposta de valorizá-lo. 

Desse modo, a aproximação do projeto com a abordagem folclorista não é dada de 

modo intencional. Os procedimentos utilizados na coleta dos dados, isto é, o modo como as 

entrevistas foram direcionadas pelos entrevistadores do projeto, se aproximam dos estudos 

folclóricos, mesmo que esses não sejam mencionados, nem na proposta escrita, nem nos do-

cumentários. 

Como podemos notar nos fragmentos acima, o projeto AHCPSBJ se interessa, quase 

que exclusivamente, pela descoberta dos escravos e/ou ex-escravos que viveram na Serra do 

Bom Jesus. Consideramos que esse posicionamento recebe influências singulares dos estudos 

folclóricos, tendo em vista que, para os folcloristas, há uma necessidade de descobrir os prin-

cipais elementos culturais da antiguidade. Nesse caso, o negro se torna um objeto cultural 

importante, porque é detentor de uma cultura diferenciada e antiga, que o projeto deseja reen-

contrar. Nesse caso, não é a cultura negra em si o que se pretende conhecer, mas os modos de 

vida e as marcas da escravidão neles presentes.  

Um aspecto comum nas falas dos informantes é a negativa e/ou silenciamento quanto 

à possível existência de escravos e/ou descendentes de escravos na região. E essa negati-

va/silenciamento é uma forma seletiva da memória, uma vez que os senhores e senhoras en-

trevistados evitam confirmar aos entrevistadores a condição de escravo, à qual foram subju-

gados seus ascendentes. Dizer que não conheceram escravos e/ou descendentes de escravos é, 
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para esses sujeitos, assegurar uma identidade diferente daquela conhecida e enfatizada pelos 

idealizadores do projeto. Eis a nossa próxima e inquietante discussão: o papel seletivo da 

memória, do esquecimento e do silenciamento na construção da identidade. 

 

4.2.1 Memória e identidade: lembranças, silenciamentos e esquecimentos - o passado em 

cena 

 

Conforme Woodward (2008, p. 13), “Com freqüência, a identidade envolve reivindi-

cações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo iden-

titário, nas quais a identidade é vista como fixa e imutável”. Ao considerar esse caráter de 

imutabilidade das identidades, tem sido constante e crescente o interesse de intelectuais das 

mais diferentes áreas do conhecimento – aqui damos ênfase aos cientistas sociais e antropólo-

gos – em torno dos bens simbólicos da tradição, no intuito de recuperar o que os grupos e/ou 

povos apresentam de mais original e inalterado pelos sistemas atuais de organização social. 

Todavia, essa pretensa busca de uma identidade original e intocada por outras identi-

dades logo é anulada, isto é, não é mais possível olhar para as comunidades e/ou determinados 

grupos como sendo intactos, sem contato com outros povos, outras culturas. E, mesmo a me-

mória, como já discutimos nesse trabalho, não reconstitui o passado em sua inteireza, como se 

esse estivesse totalmente desvinculado do presente.  

Entender as identidades através da memória requer, também, compreender como os 

sujeitos constroem para si e para seu ouvinte a narrativa que compõe suas lembranças e sua 

vida. Nessas lembranças é possível encontrar não apenas uma identidade – a do cantador, a do 

cordelista, a do trabalhador, por exemplo. Encontram-se, muitas vezes, nas falas dos senhores 

e senhoras, identidades que, mesmo arraigadas em sistemas de referências tradicionais, são 

múltiplas. É o sujeito quem escolhe que identidade quer mostrar ao seu ouvinte e, assim, po-

dem surgir várias identidades: a do trabalhador; a do homem de fé; a do artista popular; a do 

homem simples que, mesmo em condições adversas, teve coragem para sustentar a família; a 

do sertanejo; a do brasileiro que vivenciou momentos históricos importantes, dentre outras. 

Destacamos, a seguir, dois trechos do projeto AHCPSBJ, a partir dos quais podemos 

refletir sobre as questões aqui expostas.  

 

Trecho 8 

Por muitos anos, a comunidade denominada Sítio Coati teve apenas como moradores, famílias de cor 

negra. Somente nos últimos anos é que se verifica uma abertura social, talvez promovida pela dinâmi-

ca da sociedade afro-brasileira, de desmistificação do indivíduo negro em nossa sociedade havendo 

assim uma mudança no comportamento deste que passou a integrar o convívio social de forma ampla: 

atuando no mercado de trabalho (ainda em muitos casos, em atividades subalternas), nos círculos de 
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amizades com pessoas da zona urbana; no setor educacional, freqüentando as escolas e participando 

dos grupos de teatro, flauta, quadrilhas e etc.  

 

Trecho 9 

E hoje, mesmo livres esses descendentes de ex-escravos ou de escravos continuam a fazer parte de um 

quadro que pouco se altera em relação à cor da pele: o da mobilidade social.  

 

De modo contraditório, o projeto AHCPSBJ expressa dois posicionamentos em torno 

da comunidade do Coati: por um lado compreende as inevitáveis mudanças ocorridas na or-

ganização sócio-cultural dos moradores desse sítio e sua abertura às influências de outras cul-

turas; por outro lado, observa o quadro que pouco se altera, com relação à participação desses 

moradores, no que se refere à mobilidade social.  

De acordo com o fragmento (8), a comunidade do Quati foi formada, unicamente, du-

rante muito tempo, por moradores de cor negra, mas essa realidade modificou-se, uma vez 

que esse povoado passou a dialogar com outros grupos sociais do município. Há um processo 

dinâmico de desmistificação do indivíduo negro e este passa a participar de outras esferas 

sociais e culturais. Já no fragmento posterior, os negros mantêm, ainda hoje, sua organização 

social, pouco alterada. 

Apesar de o projeto explicitar que a comunidade do Quati apresenta uma abertura, 

mesmo que apenas nos últimos anos, para o contato com outros grupos sociais e também res-

saltar que esse diálogo oportunizou uma mudança no comportamento deste que passou a in-

tegrar o convívio social de forma ampla, volta-se, posteriormente, para o quadro que pouco 

se altera dessa comunidade. Inferimos, aqui, que a busca pelas raízes culturais e históricas 

pressupõe, antes de tudo, uma busca pelos quadros do passado que menos estabeleceram con-

tato com outras formas de cultura atuais. 

Além disso, o projeto destaca, em um dos seus objetivos, a busca pelo descobrimento 

de possíveis remanescentes de Quilombos, na comunidade do Quati. E, para atender a esse 

objetivo, é preciso destacar os modos de vida da comunidade que são menos afetados pela 

mudança. Para a reconstituição dessa identidade quilombola, faz-se necessário, primeiramen-

te, compreender os modos de vida dos atuais moradores do sítio Quati que mais se aproximam 

da cultura dos quilombos, que existiram no passado. 

Entendemos que cada povo possui crenças, valores, comportamentos e saberes que 

lhes identificam. Todavia, esses mesmos costumes não estão isentos do contato com outras 

manifestações culturais, dialogando com elas e delas apreendendo algumas características. Do 

mesmo modo, é ilusório pensarmos que as culturas e/ou grupos sociais estão organizados em 
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estruturas fechadas, como se mantivessem uma identidade pura, sem nenhum elemento de 

outra cultura. 

Entretanto, podemos observar, através das entrevistas e da narrativa histórica tecida no 

decorrer dos documentários do projeto, como a reconstrução da identidade quilombola, se dá, 

não apenas em nível cultural, mas, principalmente, dentro das relações sociais. Vejamos. 

 

Trecho 10 

Nesse período, muitas outras famílias vieram para cá, entre elas, os Britos, os Sá, os Almeidas, os 

Pinheiros, vindos da Paraíba, os Nunes do Rio Grande do Norte. Todas essas famílias possuíam es-

cravos para cuidar da lavoura e dos afazeres domésticos. Esses escravos e escravas se misturaram à 

população local, de modo a não poderem ser identificados como uma linhagem distinta.  

 

O trecho (10) apresenta o negro como um sujeito diferenciado das demais esferas so-

ciais, ao afirmar que, quando do início da história de Luís Gomes, esses sujeitos se mistura-

ram à população local. Nesse contexto, a sociedade luisgomense era formada por uma popu-

lação e pelos negros (escravos), os quais não puderam ser identificados como uma linhagem 

distinta por não se manterem intactos do contato com esse povo. Nessa acepção, os escravos 

ocupariam um lugar diferenciado na organização social do município e, desse modo, seriam 

distintos dos demais sujeitos que aí se estabeleceram. Há um olhar etnocêntrico em torno dos 

negros. O projeto, que tem como objetivo valorizar e dar ao negro o lugar que lhe foi negado 

na história oficial, reafirma essa história, na medida em que recompõe o papel do negro dentro 

da sociedade escravocrata. 

No intuito de conhecer quem são os verdadeiros escravos, os entrevistadores do proje-

to se deparam com um problema: o fato de os moradores residentes na comunidade do Quati 

serem descendentes de escravos que, no passado, se misturaram à população da cidade. Essa 

mistura fez com que não pudessem ter o reconhecimento de toda a população sobre sua iden-

tidade, ou seja, sobre a sua identidade escrava.  

De acordo com Bauman (2005, p. 21) “a „identidade‟ só nos é revelada como algo a 

ser inventado, e não descoberto; como alvo de um esforço, „um objetivo‟; como uma coisa 

que ainda se precisa construir a partir do zero”. Dessa maneira, ao tentar confirmar que os 

moradores do Quati pertencem a uma linhagem de ex-escravos e/ou remanescentes desses, os 

entrevistadores do projeto constroem uma identidade para esse grupo, como sendo a identida-

de a priori. Mesmo tendo se misturado à população local, quando da sua chegada ao municí-

pio, esses escravos foram identificados e, a partir daí, o projeto objetiva conhecer suas possí-

veis marcas, nos possíveis descendentes que ainda vivem no sítio Quati. Esse conhecimento 

lhes possibilitará a valorização e o reconhecimento, na cultura local. 
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Trecho 11 

É importante a viabilização uma mudança de postura para que se possa valorizar a identidade negra 

e com isso levar uma posição crítica para a sala de aula. Isto para nós inclui também a cultura indí-

gena numa análise da imagem pueril de José de Alencar com a dos antropófagos Potiguaras.  

 

Para A. Bosi (1992, p. 35), “A memória extrai de uma história espiritual mais ou me-

nos remota um sem-número de motivos e imagens, mas, ao fazê-lo, são os seus conflitos do 

aqui-e-agora que a levam a dar uma boa forma ao legado aberto e polivalente do culto e da 

cultura”. Reconstruir identidades através do conhecimento da tradição e da memória popular 

não significa entender que essas identidades já estão formadas. As identidades são processos 

que estão em movimento constante. São os “conflitos do aqui-e-agora” que a definem.  

No projeto AHCPSBJ, percebemos uma proposta voltada para a valorização da iden-

tidade negra; e, essa valorização se dará, de acordo com o fragmento (10), mediante uma mu-

dança de postura em relação a essa identidade. A partir disso, podemos inferir que existe uma 

identidade construída em torno do negro, que o mantém em nível inferior em relação a outras 

identidades. Destacamos, portanto, o fato de o projeto reconhecer que, para que se valorize a 

cultura negra, é necessário que ocorra uma mudança de olhar em torno dessa identidade. Mu-

dança, no sentido de lhe dar o valor antes negado.  

A valorização dos grupos entrevistados pressupõe uma transformação no modo como 

os segmentos escolares se relacionam com o povo e sua cultura. Discutimos, no capítulo I 

desse trabalho, que a cultura popular é vista como rude, ingênua, selvagem, primitiva, tendo 

em vista as diferentes abordagens em torno da concepção de povo. O popular, muitas vezes, 

se aproxima do inculto, do inferior, da alteridade. Pelo trecho acima, podemos entender que 

os idealizadores do projeto compreendem que os grupos de negros a serem entrevistados esti-

vram, por muito tempo, à margem, sendo considerados inferiores, e, cabe ao projeto possibili-

tar uma valorização desses sujeitos e de sua cultura.  

Gostaríamos de mencionar, ainda, um aspecto que achamos relevante na análise do 

projeto: o fato de esse recorrer a pessoas da comunidade para a reconstrução dos fatos históri-

cos e culturais do município. Segundo Thomson (2006, p. 75), 

 

 
O que motivou esses estudos (das histórias orais) foram as novas metodolo-

gias fundamentadas no esforço de recuperar a experiência e os pontos de vis-

ta daqueles que normalmente permanecem invisíveis na documentação histó-

rica convencional e de considerar seriamente essas fontes como evidência. 
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A partir das palavras desse autor, podemos dizer que o projeto em análise, mesmo que 

de forma inconsciente, utiliza os aportes da História Oral, na reconstituição das origens histó-

ricas do município; e, nesse caso, colocam em evidência os sujeitos antes silenciados pelos 

documentos históricos oficiais. Apesar do embate identitário entre entrevistadores e colabora-

dores, é inegável que o projeto reconstrói a História não mais (ou não apenas) pelos documen-

tos históricos, mas busca nos relatos orais, na memória popular, a confirmação ou não da His-

tória oficial. 

Mas, além da necessidade de mudança de postura para a valorização da cultura negra, 

no trecho (11), ainda se destaca a figura do indígena, uma vez que, segundo o projeto, a co-

munidade luisgomense tem suas origens nos negros e indígenas, os primeiros moradores da 

região. Aqui se define uma concepção romântica em torno desses povos, relacionando a iden-

tidade indígena à imagem pueril desenhada pelo romântico José de Alencar. 

É pertinente destacarmos a preocupação dos realizadores do projeto em valorizar a 

cultura dos afro-descendentes, como forma de lhes proporcionar um lugar diferenciado dentro 

da história oficial e oportunizar aos alunos uma visão crítica em torno da história desses po-

vos, de modo que provoque mudanças na maneira como os negros são, geralmente, tratados 

numa sociedade etnocêntrica. Como forma de assegurar essas mudanças, o projeto objetiva 

buscar informações verídicas sobre a origem dessas famílias de descendentes de negros e 

índios.  

 

Trecho 12 

Evidentemente que neste trabalho todos os nossos esforços se farão no sentido de buscar informações 

verídicas sobre a origem dessas famílias descendentes de negros e de índios que aqui se estabelece-

ram, com o firme propósito de dar-lhes o merecido lugar de destaque na construção da história da 

cidade de Luís Gomes. (Grifo nosso) 

 

Um aspecto enfatizado, em todo o projeto e nos documentários, é o fato de a origem 

do município de Luís Gomes advir de descendentes de escravos que vivem na comunidade do 

Quati. Os negros são vistos como sujeitos exóticos, por apresentarem modos de vida bastante 

diferentes de outras etnias e, principalmente, por sua tradição e a sua ascendência escrava. 

Para os idealizadores do projeto, a cultura e a história dos negros do município de Luís Go-

mes revelarão as raízes do município, mas principalmente, a relação da cultura municipal com 

o sistema cultural nacional. A importância de se conhecer a história de um grupo de quilom-

bolas, delineada no projeto, está na possibilidade de expandir a cultura local, de inseri-la no 

sistema de valores e de manifestações culturais mais amplas, como por exemplo, dentro da 

História oficial do Brasil. 
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É possível afirmarmos, de acordo com os fragmentos acima, que há uma valorização 

da cultura negra, de sua história, pela possibilidade de reconstrução de uma identidade genuí-

na do povo de Luís Gomes, uma vez que esse grupo de ex-escravos ainda resguarda costumes, 

crenças e modos de vida similares aos de seus antepassados, que chegaram e deram origem ao 

município. 

Todavia, ao falar de sua atuação na comunidade, do seu papel na cultura da cidade e 

da influência que exerceram no grupo que os rodeava, os sujeitos constroem para si uma ma-

neira de ver e representar sua existência. Nem sempre o entrevistador oral encontrará, nos 

relatos dos entrevistados, os aspectos e/ou os conhecimentos que deseja reconstruir. Ao falar 

sobre seu grupo, sobre a cultura e a história de seu povo e/ou de sua comunidade, cada sujeito 

fala não apenas dos fatos e/ou das manifestações culturais, mas o faz a partir de suas experi-

ências, de sua participação dentro desse grupo. É o que queremos destacar nos trechos que 

seguem. 

 

Trecho 13 

Entrevistador(a)  LG 2 

A senhora nunca escutou história desse tipo? A senhora conheceu, a senhora chegou a conhecer a 

escrava chamada Bernardina? 

Colaboradora SQ 2 

Basta menina, era nosso ponto ali aonde mora Batista, na casa de sinhá Bernardina 

[...] 

Entrevistador (a) LG 2 

Ela, ela nunca disse a senhora de onde ela tinha vindo não? 

Colaboradora SQ 2 

Disse não, hum hum. 

 

Trecho 14 

Entrevistador(a) LG 1 

Certo. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco, é (...) das histórias que a senhora ouviu sobre a 

família de seu Ventura, ou a família dos, do Nascimento que, que veio pra cá, pra, pra essa região, 

veio morar aqui em Luís Gomes, de onde eles vieram, onde foram criados? 

Colaboradora SQ 2 

Foram num tal de Barro Preto aqui em ruma do Panati. Chegaram aqui, casa veia cumadre, ele co-

nheceu aí, né? Morava disse que com os aleijado, disse que caducando, butando aquele negocio na 

boca de uma cabaça, pois é 

 

Compreendemos que conhecer a história e a cultura de um povo, é entender como ele 

produz, dentro da vida, representações de sua realidade; é observar os costumes, as crenças, o 

modo de organização social, etc; é ouvir as suas experiências, a sua luta diária; é, ainda, ouvir 

suas estórias, sem, contudo, entendê-las como verdadeiras ou falsas, afinal, o importante é 

saber que, ao escolher contar-se, esse mesmo povo tem um modo peculiar de compreender os 
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processos sociais e culturais que o cercam. Além dos trechos acima escolhidos, ainda alguns 

outros poderiam ser acrescentados, para mostrarmos o conflito de identidades gerado entre 

entrevistadores e entrevistados.  

Já dissemos, no item anterior que, ao serem questionados sobre a existência de escra-

vos na região, a maioria dos informantes assegura não conhecer esse fato. Nos trechos acima, 

mais uma vez, é possível observarmos uma recusa dos entrevistados, em falar sobre a possível 

existência de escravos e/ou descendentes de escravos, na comunidade. Sabemos que a identi-

dade, assim como a memória, é um fenômeno construído (cf. POLLAK, 1989); e que essa 

construção das identidades se dá dentro das relações culturais e sociais. Para o entrevistador, 

há uma busca da origem do município que está vinculada à identidade escrava. Em outras 

palavras, antes de realizarem as entrevistas, como já observamos na proposta do projeto, os 

entrevistadores apresentam uma identidade formulada sobre os sujeitos a serem entrevistados. 

Os moradores da comunidade Quati são conhecidos por sua ascendência escrava e essa é a 

identidade conhecida pelos entrevistadores que deve ser reconhecida, legitimada, através do 

projeto. 

Porém, para os entrevistados, essa identidade não é lembrada e/ou não deve ser re-

construída. Os trechos nos fazem refletir sobre o modo como a identidade está em constante 

conflito com a sua “diferença”. Já discutimos, no capítulo II, que a identidade só emerge a 

partir da existência de um outro: outro que a permite se estabelecer e, ao mesmo tempo, reen-

contrar-se consigo mesma. Para o entrevistador, os moradores do Quati devem ter orgulho de 

sua raça, de sua cor e, por isso, os instiga a falar de seu passado, das pessoas que foram des-

cendentes de escravos. Mas os sujeitos entrevistados se veem e se fazem ver pelo “ou-

tro/entrevistador” de forma diferente. Apesar de conhecerem as famílias ou serem descenden-

tes de escravos, como vemos nos fragmentos (13) e (14), esses sujeitos reagem pela negativa 

e, desse modo, tentam construir uma nova identidade diante de seus entrevistadores. 

Como lugar de conflitos, a identidade é ainda mais complexa, quando analisada a par-

tir do olhar de outros grupos ou raças para os sujeitos estigmatizados socialmente. A discus-

são em torno da identidade negra, por exemplo, quase sempre está vinculada à imagem desses 

sujeitos, desde o período colonial. 

No Projeto AHCPSBJ, constatamos um embate identitário que se dá não apenas entre 

os entrevistadores e informantes, mas entre os colaboradores, quando criam uma identidade 

de si e do seu grupo. Observemos os trechos abaixo: 

 

Trecho 15 
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Entrevistador (a) LG 1 

Tinha escravos? 

Colaborador LG 1 

Vários negros, que trabalhavam com ele mas não eram escravos. 

Entrevistador (a) LG 1 

Eles ganhavam salários? 

Colaborador LG 1 

Eles ganhavam, eles ganhavam tudo, ganhava e, e além disso, o velho criava os filhos deles, por todo 

canto. Muito difícil aqui ter um escravo castigado. Aqui só quem deixou parte de terra para os escra-

vos aqui, foi o doutor Adolfo Paulino de Figueiredo. 

 

Trecho 16 

Entrevistador (a) LG 1 

Aos negros que trabalhava com ele? 

Colaborador LG 1 

Aos negros que trabalhava com ele e que trabalhava com todo mundo, que os negros trabalhava por 

dinheiro, num era como escravo não, eles ganhavam dinheiro, três conto de um, dois de outro, pra 

trabalhar, 1890 até 1895.  

 

Trecho 17 

Colaborador LG 1 

Nós, nós tivemos aí no Quati escravo proprietário de terras e fabricante de farinha que era o recurso 

naquele tempo que existia mais aqui. Agora só que, nós não temos nem conhecimento de que esses 

escravos aqui, se reuniram pra trabalhar num quilombo daqueles qualquer, nesses quilombola, aqui 

nunca existiu quilombola, por causa disso, por que o povo daqui não tratava o preto como escravo 

não, ele tratava como cidadão comum, de maneira que nenhum quilombola foi (???) aqui.  

 

Trecho 18 

Entrevistador (a) LG 1 

Fora a família Nascimento, a senhora tem ouvido, ou ouviu falar de alguma outra pessoa que possa 

ter sido, é remanescente de algum ex-escravo? 

Colaboradora SQ 2 

Daí, pela idade que meu pai morreu cum (...) cum setenta ano, disse que era, ele era do tempo dos 

escravo [Entrevistador (a): é?] é.  

 

Um dos informantes do projeto AHCPSBJ, o Colaborador LG 1, diz ter conhecido 

escravos, mas esses não eram tratados como tal. Em suas palavras, percebemos uma valoriza-

ção da identidade negra e, ao mesmo tempo, uma negação da condição de escravo, à que os 

afro-descendentes foram submetidos, no Brasil. Para ele, existiram escravos no município, há 

muitos anos, apenas no período de construção do povoado. Todavia, esses escravos não eram 

tratados como tal, tinham salários e muitos deles até adquiriram riquezas. O fato de a entrevis-

tadora enfatizar a existência de escravos não o incomoda. Incomoda-o apenas o modo como 

ela insiste em afirmar a existência de escravos, o que, pelo que podemos depreender, está vin-

culada à condição de ser escravizado, castigado. 
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O Colaborador LG 1 parece criar uma confusão entre ser negro e ser escravo. Para es-

se senhor, os negros são identificados como escravos, todavia nega a existência de “escravos 

castigados”, por entender ser essa a imagem do entrevistador sobre a condição de escravo. 

Mesmo escravos, os negros viviam livres para trabalhar em muitas fazendas e ganhar dinheiro 

para sobreviver. Em outras palavras, esse senhor parece querer negar a imagem construída em 

torno do negro, pela entrevistadora. Além disso, a partir dessa fala, o Colaborador LG 1 passa 

a afirmar a não existência de escravos, no município. 

Os outros informantes do projeto, exceto a Colaboradora SQ 2, negam a existência de 

escravos. Essa postura parece se constituir como forma de resistência desses sujeitos a uma 

memória que lhes machuca. Além disso, silenciar se constitui num modo de negar uma iden-

tidade construída, ainda hoje, pelos discursos etnocêntricos de outras raças. Sobre isso, Silva 

(2008, p. 26), diz que 

 

 
[...] a produção das identidades são construídas discursivamente e, portanto, 

são fabricadas pelas relações de poder que atravessam e constitui os discur-

sos. Assim, as identidades não são produzidas na esfera individual dos sujei-

tos, mas são construções sociais produzidas no jogo das relações de poder.  

 

 

A identidade do negro que o entrevistador tenta desentranhar é construída não por ele, 

mas pelo sistema social e pelos discursos que o circundam. Em quase nenhuma das perguntas 

elaboradas, os entrevistadores se remetem aos informantes como sujeitos da raça negra. O 

interesse em conhecer a história do povo do Quati se resume, quase que exclusivamente, na 

reconstituição da identidade dos escravos que chegaram ao município, com o coronel Luís 

Gomes de Medeiros. 

Percebemos, com base em todos os trechos aqui analisados, que há uma ênfase na re-

constituição histórica dos escravos que viveram no município e não dos negros que aí vivem e 

que guardam, em sua memória, lembranças de lutas, sofrimentos e crenças. Esses senhores e 

senhoras informantes da pesquisa não assumem sua descendência escrava, mas, combatendo 

essa teia discursiva que ainda persiste nos dias atuais em torno de uma identidade marcada 

pela escravidão, resistem pelo silêncio. 

Queremos destacar, antes de refletirmos sobre o papel do silêncio na construção de de-

terminadas identidades, o fato de o projeto AHCPSBJ ter sua origem na fala de uma aluna 

afro-descendente. Pelo trecho abaixo, podemos observar que a iniciativa do projeto se deu, 
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exatamente, pelo orgulho de uma aluna em ser “descendente de escravos”, o que, para a pro-

fessora, é muito bonito em um país que tende a negar até a raça. Vejamos o trecho: 

 

Trecho 19 

Entrevistado (a) LG 1 

[...] 

E eu queria dizer pro senhor e pra sua família, que esse projeto nasceu, de uma fala da sua filha que 

foi, que ta aqui, que é Verônica. Um dia eu tava dando aula lá e conversando com ela e ela esponta-

neamente me disse com todas as letras: „Professora eu tenho orgulho de ser, de ser descendente de 

escravo. Minha avó era escrava‟. Então a partir dessa fala dela, a partir desse depoimento dela que 

ela deu em sala de aula, me veio a idéia de fazer um projeto que buscasse resgatar isso, por que hoje 

em dia é tão difícil, as pessoas geralmente querem esconder que são escravos, as pessoas tem a ten-

dência de, de dizer que não são descendentes de escravos, escondem até mesmo a própria raça, a 

própria, é, é, condição de ser negro, por que é muito difícil  ser negro no Brasil, por que é muito 

difícil admitir que é descendente de escravo num país como o Brasil, né isso? Então, eu achei muito 

bonita a fala dela, ela falou com muito orgulho. Pois pronto, chegou o dia da entrevista, então, a gen-

te já sabe o nome do senhor, né seu Pedro? Aí eu queria que o senhor contasse de onde veio a mãe do 

senhor e como é que o senhor tem certeza que ela foi escrava ou que ela era descendente de escravo? 

(Grifo nosso) 

 

O entrevistador confunde a condição de ser escravo com a raça. Para ela, as pessoas 

têm vergonha de assumir que são ou foram descendentes de escravos, mas isso se justifica, 

uma vez que “é muito difícil ser negro no Brasil”. O reconhecimento e a valorização dos ne-

gros atende ao interesse do entrevistador em voltar ao tempo da escravidão, em que estes su-

jeitos não eram considerados, sequer cidadãos.  

O esquecimento é, para os sujeitos entrevistados, uma forma de resistência à histó-

ria/memória oficial. A recusa dos moradores do Quati em relembrar e falar sobre a escravidão 

é menos esquecimento do que silenciamento. Pollak (1989), em seu artigo Memória, esque-

cimento e silêncio, mostra como alguns sobreviventes dos campos de concentração nazistas 

voltaram da guerra, mudos. Para o autor esse fato reflete a necessidade desses sujeitos de “en-

contrar um modus vivendi” (POLLAK, 1989, p. 11). Ao silenciar experiências dolorosas, es-

ses sujeitos expõem, mais enfaticamente, a sua memória. Calar é fazer-se compreender sem a 

necessidade de falar. Para Pollak (Ibid., p. 11), 

 

 
Na ausência de toda possibilidade de se fazer compreender, o silêncio sobre 

si próprio - diferente do esquecimento - pode mesmo ser uma condição ne-

cessária (presumida ou real) para a manutenção da comunicação com o 

meio-ambiente. 

 

 

O silêncio dos moradores do Quati parece se firmar como modo de reelaboração da 

identidade dessa comunidade. Ao reconstruir sua história, esses moradores escolhem contar-
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se de um modo diferente daquele legitimado pela História oficial. Dito de modo diferente, não 

lhes interessa falar sobre a escravidão, condição miserável à que foram subjugados seus ante-

passados. Esses sujeitos querem falar de si próprios, de suas lutas, de sua coragem e de sua 

resistência aos preconceitos sofridos. Relembrar o passado é, para esses sujeitos, silenciar 

uma identidade marcada pela opressão, pela dominação do branco e reconstruir uma história 

de coragem, de força, de trabalho. 

Ainda, segundo o autor Pollak (1989, p. 11), “Através desse trabalho de reconstrução 

de si mesmo, o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros”. Ape-

sar de os negros participarem da História oficial luisgomense, como os primeiros moradores e 

desbravadores do município, os entrevistadores apenas se interessam pelo lugar social que 

estes ocuparam, durante décadas, ou seja, o espaço marginal da escravidão. Em quase nenhum 

relato dos documentários analisados, vemos a ênfase sobre a bravura e a coragem dos negros 

que povoaram o município. Apesar de o projeto fazer menção à esperteza do escravo Jacó, na 

proposta escrita, não há uma retomada dessa contribuição dos negros na formação do povoa-

do. Contudo, ao reconstituir suas memórias, os sujeitos colaboradores reconfiguram seu lugar 

social, na história do município. Ao negar a existência de escravos na região, esses sujeitos 

encontram uma forma de redefinir sua posição social em relação aos brancos. 

Durante séculos, a identidade dos negros esteve (e ainda está, em muitas circunstân-

cias) relacionada à cor da pele e/ou a padrões culturais considerados inferiores e subversivos. 

O conceito de raça, que desde o latim medieval é definido a partir das diferenças físicas entre 

os diferentes grupos humanos, tem sido o termo mais recorrente na explicação da construção 

identitária negra. Mas esse conceito, segundo Munanga (2009, s/p), “tal como o empregamos 

hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideo-

logias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação”. O proces-

so de escravidão pelo qual passaram milhões de negros, em todo o mundo, partiu dessa visão 

de inferioridade da raça negra. Os negros, desprovidos de determinados valores morais, ainda 

são considerados o outro, aquele que deve ter “orgulho de ter sido escravo”. 

Para o entrevistador, a noção de raça parece vinculada à condição de submissão dos 

negros, durante o período da escravidão. Para ela, na atualidade, as pessoas têm vergonha de 

assumir que foram escravos e, desse modo, “tem a tendência de, de dizer que não são des-

cendentes de escravos, escondem até mesmo a própria raça”. Ao achar bonito o fato de a 

aluna assumir que é descendente de escravo, instaura-se uma confusão entre a condição de ser 

negro, o conceito de raça e o processo de escravidão. Ao negar que foram escravos, os negros 

negam também a raça. O termo raça, portanto, assume essas relações de poder e dominação 
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descritas por Munanga. Ser negro é, na fala dos entrevistadores do projeto, ter orgulho de seu 

passado, da escravidão, das marcas físicas sofridas. Porém, ao silenciarem sobre seu passado e 

negarem a possível condição de escravo de seus familiares, os moradores do Quati recons-

troem a sua identidade a partir de representações próprias. Ao reconstituir o passado, esses 

sujeitos reconstituem sua própria identidade social. Em artigo sobre a memória social, Pollak 

discute acerca do processo de construção da memória individual e coletiva e sua relação com 

a construção de identidades. De acordo com o autor, “a memória é um fenômeno construído”. 

(POLLAK, 1992, p. 5) 

Compreendemos, dessa maneira, que memória e Identidade não podem ser estudadas 

como “essências” de determinadas pessoas e/ou grupos; ao contrário, por se situarem entre os 

fatos e as representações que cada sujeito faz de si e de seu grupo, essas categorias são cons-

truídas socialmente. Ao decidirem silenciar e/ou negar sua ascendência escrava, os negros do 

Quati parecem compreender que estão reconstruindo seu lugar social e, conseqüentemente, se 

asseguram de uma maior aceitabilidade dos diferentes grupos étnico-raciais. 

Nessa perspectiva o silêncio pode ser entendido como um esquecimento necessário pa-

ra a sobrevivência desses sujeitos; somente assim, esses homens e mulheres podem recriar a 

história de seu povo, de sua família e, consequentemente, a sua própria história. A escravidão 

subjugou, o silêncio os libertou. Essa é uma identidade que prefere calar, ao invés de lembrar.  

Na produção cinematográfica, encontramos um personagem que nos mostra a impor-

tância do silêncio para determinados grupos e/ou sujeitos, especialmente aqueles que sofreram 

algum tipo de massacre, escravidão, etc. Alex Perchov (avô), judeu que escapara da II Segun-

da Guerra Mundial, personagem do filme Uma vida iluminada (SCHREIBER, 2005), em via-

gem a um antigo povoado de ocupação nazista, reencontra-se com uma identidade que, após a 

guerra, preferira esquecer. Esse personagem, fingindo ser cego, esconde, em sua memória, um 

passado triste, que havia escondido, durante anos.  

A cegueira de Alex Perchov (avô) representa, simbologicamente, a negação de sua 

identidade; cego para não contemplar o passado e, desse modo, não reencontrar-se no presen-

te. Sua cachorra, não cega, mas demente, também nos leva a compreender como esse perso-

nagem quer distanciar-se de seu sofrimento. Samis David Jr. Jr., a cadela, é sua guia. Alex, 

apesar de esconder sua identidade judia, traz na mente as marcas doloridas da guerra, por isso 

esconde-se em sua cegueira e na loucura da cachorra. Esta é a companhia mais presente do 

passado, na vida desse personagem. Samis David Jr. Jr., nome de um cantor judeu, traz em 

seu nome os segredos da identidade do dono. 
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Alex Perchov esquece, ou melhor, silencia seu passado, para sobreviver na sociedade 

ucraniana. Essa atitude é encontrada nos moradores do Quati. Silenciar sobre a escravidão não 

é negar a identidade, mas transformar uma identidade sofrível e massacrada, ao longo dos 

séculos. A reconstituição do passado, para esses sujeitos se dá de forma conflituosa, entre a 

continuidade de uma história já legitimada e as suas próprias representações dessa história. 

Como fenômeno social, a memória, muitas vezes, adquire diferentes significados, para 

as camadas populares e para a História oficial. Portelli (2006), em trabalho sobre o massacre 

dos moradores de “Civitella Val di Chiana, uma cidadezinha montanhesa nas proximidades de 

Arezzo, na Toscana”, põe em foco a relação conflituosa entre a memória oficial e a memória 

do povoado. O autor utiliza o termo “memória dividida” para explicar o fenômeno. Mas ele 

esclarece: 

 

 
[...] Quando falamos numa memória dividida, não se deve pensar apenas 

num conflito entre a memória comunitária pura e espontânea e aquela „ofici-

al‟ e „ideológica‟, de forma que, uma vez desmontada esta última, se possa 

implicitamente assumir a autenticidade não-mediada da primeira. Na verda-

de, estamos lidando com uma multiplicidade de memórias fragmentadas e 

internamente divididas, todas, de uma forma ou de outra, ideológica e cultu-

ralmente mediadas. (PORTELLI, 2006, p. 106) 

 

 

Em Civitella, assim como no Quati, os moradores, ao recontarem a história, destacam 

fatos e acontecimentos que, muitas vezes, são contrários àqueles descritos na História oficial. 

Além disso, o caráter fragmentário e, muitas vezes dividido da memória, como afirma Portel-

li, não se dá apenas entre uma memória oficial e a não-oficial. Toda a atividade da memória é 

culturalmente determinada. Os moradores do Quati lembram não apenas porque acreditam em 

reverter a identidade que lhes é atribuída pelo outro (branco), mas porque suas memórias fo-

ram construídas em um universo comunitário que evita falar de sua origem escrava.  

Na realidade, enfatizamos, como já foi visto anteriormente, que o Projeto AHCPSBJ 

não tem o objetivo de denegrir a comunidade entrevistada e/ou se posicionar de forma pre-

conceituosa em relação a essa comunidade. O embate identitário, aqui descrito e analisado, 

surge de um conflito identitário já legitimado socialmente, e que, inconscientemente, é posto 

em cena pelos participantes do projeto, quando pretendem valorizar e resgatar uma identidade 

cultural local, a qual parece estar fincada nos modos de organização social escravocrata. 

Vale lembrar que os idealizadores do projeto sabem e/ou reconhecem que a resistência 

em falar da escravidão é fruto de uma relação de dominação, à qual foi submetido o grupo 

entrevistado. Vejamos o trecho abaixo: 
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Trecho 20 

Fica, portanto, confirmada a presença da cultura afro-brasileira em Luís Gomes e a certeza de que 

devemos por isso lutar pela igualdade dos direitos, pela preservação dos hábitos e dos costumes, bem 

como pela identidade cultural deste município. É preciso também que reconheçamos que o preconcei-

to e a negação da descendência da origem escrava tão arduamente enfrentado nessa pesquisa é fruto 

de um massacre cultural, ao qual o negro foi submetido durante séculos neste país. Fica pra nós a 

premissa de que somos os responsáveis diretos por tudo o que possa vir de bom ou ruim neste sentido. 

 

Pelo trecho acima, podemos ver que o Projeto AHCPSBJ reconhece a existência da 

cultura afro-brasileira na região pesquisada; e também reconhece que os sujeitos entrevistados 

resistem pelo silêncio e/ou silenciamento. Há um confronto de uma identidade, exaltada pelos 

entrevistadores, mas negada pela comunidade entrevistada.  

Aqui, é interessante discutirmos os conceitos de autodefinição e identidade atribuída, 

trazidos por Munanga (1995, p. 66 apud. VIEIRA, 2010, p.20). Nas palavras desse autor, 

 

 
A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribu-

ída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do 

território contra os inimigos externos, as manipulações ideológicas por inte-

resses econômicos, políticos, psicológicos, etc. 

 

 

Para Munanga, a identidade que cada sujeito/comunidade constrói de si (o que ele 

chama de autodefinição) e a identidade que outros sujeitos/comunidades lhes atribuem (iden-

tidade atribuída) surgem como modos de confronto direto na proteção dos limites de um e de 

outro. Assim, a imagem que os afro-descentes querem mostrar aos entrevistadores é diferente 

da representação identitária que estes têm deles. E essa imagem que o grupo constrói de si se 

torna uma forma primordial no embate ideológico/discursivo, de defesa, proteção e resistência 

à manipulação ideológica, e de poder social que a sociedade branca mantém, durante séculos, 

em torno do negro. 

O conflito de identidades entre entrevistador e entrevistado se dá, também e princi-

palmente, pelo objetivo principal do projeto, que é de “Resgatar a história e a cultura dos po-

vos da cidade de Luís Gomes”. Por notícias veiculadas no próprio projeto e em site do muni-

cípio (2009, s/p), o tenente coronel Luís Gomes de Medeiros 

 

 

[...] chegou à região no ano de 1756, com o objetivo de edificar raízes e de 

construir o futuro. [...] Antes de regressar a Caicó, Luís Gomes de Medeiros 

passou a responsabilidade de cuidar das recentes plantações para seu fiel es-

cravo Jacó. O escravo Jacó, trabalhador leal, deu conta do recado.  
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Pelas informações acima, é possível entendermos por que os entrevistadores levantam 

perguntas sempre relacionadas à existência de escravos e/ou remanescentes de escravos na 

região. O fato de o município ter sua formação histórica, em um período que antecede a aboli-

ção da escravidão, em 1888, justifica a iniciativa do projeto em conhecer mais sobre o regime 

de escravidão, já que o projeto objetiva conhecer as raízes culturais e históricas de Luís Go-

mes.  

Alguns entrevistados assumem, como é reconhecido na História oficial do município, 

a existência de escravos, quando do início da povoação do município. O diálogo abaixo entre 

um entrevistador do projeto e o colaborador LG1, explicita essa questão: 

 

Trecho 21 

Colaborador LG 1 (falando do fazendeiro Adolfo Paulino) 

Aos negros que trabalhava com ele e que trabalhava com todo mundo, que os negros trabalhava por 

dinheiro, num era como escravo não, eles ganhavam dinheiro, três conto de um, dois de outro, pra 

trabalhar, 1890 até 1895. 

[...] 

Entrevistador (a) LG 1 (Falando do fazendeiro Manuel de Brito) 

Era fazendeiro? 
 

Colaborador LG 1 

É, mas ele não tinha escravo dele, 
 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas nas terras dele, não trabalhavam as pessoas? 
 

Colaborador LG 1 

Trabalhavam o povo, mas escravo aqui, comande, foi bem pouquinho os escravos que teve aqui, aqui 

num existiu 100 (cem) escravos. Desde o princípio de Luís Gomes que num teve (100) cem escravos 

aqui. 

 

Apesar de assumir a existência de escravos no município, o colaborador LG1 deixa 

claro ao entrevistador que esses escravos só existiram no processo de formação histórica da 

cidade e que, mesmo nesse processo, os negros não eram tratados como escravos, o que tam-

bém é possível vermos no trecho retirado do site do município. O escravo Jacó é visto como 

um “Fiel escravo” a quem Luís Gomes de Medeiros entrega a terra para ser cuidada e viaja 

para longe. Além disso, o período mencionado pelo colaborador já se situa após a abolição da 

escravatura, o que justifica a fala do colaborador, ao afirmar da inexistência de escravo nesse 

período. 

Pela fala do colaborador LG1, entendemos que a identidade escrava que os entrevista-

dores querem reconstruir diz respeito não apenas aos negros que chegaram ao município, mas 

aos seus descendentes. Esses, apesar de livres não conseguem se desmembrar da imagem já 
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construída em torno de seus ancestrais. E, através da negativa, esses sujeitos criam e/ou repre-

sentam-se através de uma identidade diferente daquela que lhes é atribuída na sociedade.  

Já discutimos, nesse trabalho, que as identidades são construídas discursivamente e 

não são fixas/imutáveis. Se as identidades são construídas nos discursos e são perpassadas 

pelas relações de poder, os entrevistadores reafirmam sua condição de sujeitos livres e, mes-

mo inconscientemente, tentam fixar a identidade escrava dos negros entrevistados. Esses, por 

sua vez, constroem outra identidade para si, negando, mesmo sabedores da história de sua 

comunidade, a escravidão a que foram submetidos os seus familiares e/ou ancestrais. 

Contrário à proposta inicial do projeto, que se preocupa com o modo como o conhe-

cimento histórico e cultural do município é apreendido pelos alunos, o documentário em aná-

lise nos leva à compreensão de história e cultura vistas sob a mesma ótica colonialista, até 

então desenhada nos livros e nos documentos oficiais. A cultura e a história dos afro-

descendentes são estudadas como cultura tradicional, exótica, que precisa ser resgatada, para 

que se valorize o passado e a história dos escravos. A ampliação da visão crítica do aluno não 

acontece e não há mudança no tratamento dos negros e de sua cultura, como é sugerida no 

projeto. 

No intuito de legitimar a identidade quilombola dos negros do Quati, os entrevistado-

res vão investigar as origens dos povos da Serra de Bom Jesus, comparando-os com outras 

comunidades de possíveis ex-escravos, em outros municípios. Com isso visitam uma comuni-

dade quilombola do município de Portalegre/RN, para comparar as relações entre as origens 

dos negros do Quati e os negros dessa comunidade. 

Destacamos, aqui, a relação entre os estudos da cultura popular e das identidades. A 

ideia de pertencimento é a premissa a que recorrem os inúmeros estudiosos sociais, para a 

reconstrução das identidades em declínio, na sociedade atual. Além disso, o método compara-

tivo, entre diferentes e/ou semelhantes grupos étnicos e entre diferentes organizações cultu-

rais, é utilizado, nos estudos folclóricos, com o propósito de se chegar às origens mais antigas 

de determinados grupos, povos e/ou manifestações culturais. Prioriza-se, ainda, com essa 

abordagem, conhecer as origens de objetos e práticas culturais, situá-las em um passado dis-

tante, e, dessa forma transformá-los em folclore. Nas palavras de Rodrigues (2006, p. 23), 

 

 
Para determinar um fato como folclórico, era necessário que este tivesse 

atravessado o tempo e se mantivesse persistente. Ser uma sobrevivência do 

passado no presente. Esse entendimento justificava estudarem-se os textos 

populares buscando-se estabelecer suas origens, captando-se marcas étnicas 
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e comparando-se versões que se distanciavam geográfica e temporalmente, 

na busca de se encontrar a matriz do texto. 

 

 

Ao compreender o folclore como sinônimo de passado, esses estudiosos não conse-

guem estabelecer um elo entre as tradições populares e o presente. E, nessa ótica, os folcloris-

tas se aproximam dos românticos, ao buscarem resgatar as origens, por mais antigas que se-

jam, de determinadas expressões culturais e históricas. Assim, os negros são vistos como ob-

jetos folclóricos, quando são eles os principais detentores da identidade cultural do município, 

por situarem-se nas origens da formação desse povoado. 

Essa busca, nas origens históricas e culturais dos povos da Serra do Bom Jesus, do co-

nhecimento da identidade cultural desses povos, parece conduzir a uma concepção de tradição 

como continuidade e segurança, inquestionável. Pautada na tradição, a identidade se torna um 

fator de continuidade e, por isso, está relacionada ao passado, presente e futuro. 

De acordo com Bornheim (1997, p. 18) “A tradição se pretende, assim, uma grande 

segurança – nós estamos na própria segurança, vivemos numa resposta e estamos assegurados 

nela, nós somos organizados pela tradição, ela é nosso princípio”. Pensar a tradição como 

perene e imutável é ter a segurança de que ela nos assegura um presente e um futuro “idênti-

cos”. Em outras palavras, a identidade dos negros, reconstruída no projeto AHCPSBJ deve 

ser preservada e valorizada. É preciso que os negros assumam a sua descendência escrava, 

para que se possa reconstruir e manter a coerência e continuidade da identidade do povo luis-

gomense.  

É a partir dessa visão que os executores do projeto em análise visitam outro grupo de 

possíveis descendentes de escravos, buscando entender a origem dessas comunidades e sua 

relação com o grupo em estudo. Vejamos o trecho abaixo: 

 

Trecho 22 

Entrevistador (a) LG 1 

Os alunos da Escola Estadual Coronel Fernandes, eles vieram pra cá, pra Portalegre, pra aqui, pra 

conversar um pouco com o senhor, pra poder saber as origens daqui, do pessoal que, que, formou 

essa cidade, dos primeiros habitantes, das pessoas mais antigas e de preferência das pessoas com 

descendência negra, com descendência, é, é, de remanescentes de quilombo de, de descendentes de 

ex-escravos ou de escravos alforriados ou de escravos fugidios, enfim, que prá cá vieram ou até tam-

bém de (...) de procedência indígena. Então, esse é um projeto que tem por objetivo principal investi-

gar a formação da origem dos povos que habitam a Serra do Bom Jesus, que é Luís Gomes, que é Luís 

Gomes. Aí pra poder a gente estudar a origem de lá, a gente também veio saber um pouco da origem 

de outras comunidades quilombolas e tivemos a informação de que aqui em Portalegre nós temos 

quatro comunidades quilombolas, né? 
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Uma das atitudes metodológicas dos estudos folcloristas, de resgate de manifestações 

e/ou objetos culturais, diz respeito à necessária comparação entre os diferentes grupos e/ou 

objetos culturais com similares em outros contextos e em contextos históricos antigos. Nas 

comunidades Pêga e Engenho Novo, no município de Portalegre, os entrevistadores continu-

am a perguntar sobre a existência de descendentes de escravos, remanescentes de quilombos, 

e a procedência desses possíveis afro-descendentes, como observamos nos trechos abaixo. 

 

Trecho 23 

Entrevistador (a) LG 1 

Isso, seu Manuel Joaquim, desde quando que o senhor veio morar aqui no sítio Pêga? 

Colaborador CP 1 

No sítio Pêga, em cinqüenta. 

Entrevistador (a)  LG 1 

Em 50, 1950. E o senhor veio de onde? 

Colaborador CP 1 

Vim do Engenho Novo,  

... 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem foram os escravos? 

 

Trecho 24 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, mas isso, mas o senhor sabe de onde vieram, de onde veio o pai do senhor, de onde veio os 

avós do senhor? 

Colaborador CP 1 

Tudo ali do Engenho Novo. 

Entrevistador (a) LG 1 

Já eram moradores do Engenho Novo? 

 

Trecho 25 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor conheceu ou teve notícia de que havia algum descendente de escravo lá no sítio Engenho 

Novo? 

Colaborador CP 1 

Até isso também eles nunca publicava a família, né? Nunca publicou.  

aqui? 

 

Trechos 26 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem eram os donos dessas, dessas escravas, dessas negras? 

Colaboradora CEN 1 

Já morreram tudo. 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas lembra, ficou algum nome na história assim que a senhora lembra que diziam que eram os donos 

desses escravos?  
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Como podemos observar nos trechos acima, as entrevistas realizadas com os negros da 

comunidade do Pêga e do Engenho Novo, em Portalegre, mantêm a perspectiva de resgate das 

origens de uma história que, aos entrevistadores, parece exótica, instigante, para os entrevis-

tados é uma história a ser esquecida. Assim como os negros do Quati, em Portalegre, os sujei-

tos entrevistados evitam falar sobre a existência de escravos na região. Este silêncio e/ou essa 

negativa pode ser entendida como uma recusa da memória em relembrar um passado que dei-

xara marcas doloridas na raça negra. Parafraseando Rodrigues (2008), entendemos que a me-

mória é “elemento constituinte do sentimento de identidade”; nesse caso, os informantes re-

constituem em suas lembranças apenas a imagem que querem que os demais sujeitos vejam. 

Lembrar da identidade de escravo é voltar a um passado de sofrimentos e vergonha. No entan-

to, os realizadores do projeto não atentam para o modo como esses sujeitos desejam contar 

sua história.  

As comunidades de Portalegre, visitadas pelos participantes do projeto AHCPSBJ, 

são reconhecidas, na região, pela existência de um grupo de dança que, além de se apresentar 

em determinados rituais religiosos, se apresenta em muitas cidades do Estado. O grupo de 

dança de São Gonçalo é composto de pessoas afro-descendentes desses dois povoados, o qual 

realiza diversas apresentações em eventos, no município. Os entrevistadores, conhecedores da 

existência desse grupo, fazem algumas perguntas sobre este, no intuito de, mais uma vez, en-

contrar as raízes da história do grupo, como podemos observar nas falas abaixo: 

 

Trecho 27 

Entrevistador (a) LG 1 

E sobre o grupo, o grupo de dança de São Gonçalo, como foi que ele surgiu? 

Colaboradora CEN 1 

Sobre o grupo (...), o grupo de São Gonçalo surgiu do Pêga pro, do Arrojado, do Engenho Novo pro 

Pêga. 

 

Trecho 28 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas a, a dança em si, como foi que a senhora aprendeu? com quem que a senhora aprendeu? 

Colaboradora CEN 1 

Aprendi com meus pais. 

Entrevistador (a) LG 1 

E os pais da senhora aprenderam com quem? 

Colaboradora CEN 1 

A minha mãe era dançadeira, o, o bisavô do meu marido era mestre. 

 

A partir dos trechos (27) e (28), podemos dizer que a identidade cultural das comuni-

dades visitadas interessa não por sua singularidade dentro da sociedade atual, mas, somente, 

por sua possibilidade de reconstrução de uma continuidade histórica e cultural. Desconside-
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rando a importância da dança na vida dos colaboradores, os entrevistadores não atentam para 

o indispensável elo entre a dança e o contexto em que é produzida. Além disso, esses se inte-

ressam pelos objetos culturais e não pelos agentes que os produzem e consomem. Assim co-

mo a história dos escravos interessa, essencialmente, por se constituir no passado e, princi-

palmente, por reencontrar as raízes do povo luisgomense, a dança interessa, fundamentalmen-

te, por se constituir em um produto do passado e por reafirmar a existência dos possíveis es-

cravos na região, uma vez que, segundo uma pessoa do município, entrevistada pelos executo-

res do projeto AHCPSBJ, 

 

Trecho 29 

Colaboradora PT 1 

A dança de são Gonçalo, ela é (...) surgiu na região do Doro, é (...) cidade do Amarante/Portugal. 

Então é uma tradição portuguesa, não se trata de uma tradição africana, ao contrário de que muitos 

pensam, ta? Então, é de origem portuguesa, os fiéis do santo São Gonçalo introduziram no Brasil, 

ainda no Brasil colônia, então essa tradição veio para o Brasil com os fiéis do santo. 

... 

Então foi introduzida pelos fiéis do santo aqui a, a dança de São Gonçalo e logo assimilada pelos 

escravos na época, né?. A tradição então vem com o pessoal, os escravos desde então, certo? 

 

Segundo a colaboradora acima, a dança de São Gonçalo foi trazida para o Brasil pelos 

portugueses e difundida entre os escravos, que a aprenderam e a ensinaram a seus descenden-

tes, tornando-se, assim, uma tradição, passando de geração a geração. Esse fator nos revela a 

dinamicidade das culturas. A cultura dos escravos não é, portanto, homogênea nem isenta do 

diálogo com outros sistemas culturais. Assim como a dança de São Gonçalo, outras manifes-

tações culturais desses povos englobam uma pluralidade de significados que não são encon-

trados simplesmente em suas origens, mas nas formas como ela se relaciona com outros mo-

delos culturais.  

Entendemos que muitas manifestações culturais e fatos históricos que envolvem a cul-

tura negra (ou qualquer outra cultura) desaparecem e/ou se mesclam No entanto, compreen-

demos também que as identidades mudam e o conhecimento histórico sobre essas identidades 

tende, muitas vezes, a cristalizá-las no passado, negando sua forma atual. Essa é a tarefa de 

muitos estudos da atualidade: não permitir que as identidades se percam com as mudanças da 

modernidade, e, por isso, resgatam, cientificamente, as origens e os objetos mais tradicionais. 

Observamos, nos trechos acima, o resgate de uma identidade cultural que está arraiga-

da em uma tradição bastante antiga, e daí decorre o seu principal mérito. É bastante comum, 

nos estudos das manifestações culturais populares, uma compreensão da identidade, enquanto 

uma essência a priori, desprovida de qualquer crise, porque arraigada na tradição e nos modos 
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de vida mais antigos. E, esse posicionamento é bastante corriqueiro, ainda na atualidade, com 

inúmeros outros estudos que priorizam os objetos culturais não em sua antiguidade, mas em 

sua atualidade, em sua presença na vida e nos contextos atuais de organização cultural/social. 

Ao mesmo tempo em que são vistos como exóticos, constituindo uma “linhagem dis-

tinta”, há uma preocupação em reconstituir as origens da raça negra, no município, a partir do 

resgate de uma cultura que se está perdendo. É preciso preservar o “orgulho de ser escravo”, 

para que a raça não se perca na memória do povo luisgomense. As pessoas entrevistadas são 

importantes não pela memória de seu povo, uma memória sofrida, mas pela necessidade de se 

reconstituir um passado que pode desaparecer, uma vez que “hoje em dia é tão difícil, as pes-

soas geralmente querem esconder que são escravos”. É preciso resgatar o orgulho de ser es-

cravo e não, simplesmente negro. Aí se instaura uma ruptura entre a identidade que o negro 

tem de si, já não mais relacionada ao discurso colonialista, e a identidade que ainda persiste 

em torno desse negro, pela sociedade atual. 

Podemos notar, ainda, no projeto AHCPSBJ que o negro continua sendo visto como 

sujeito exótico. A sua história deve ser reconstruída em todos os detalhes, como podemos ver 

nos trechos que seguem: 

 

Trecho 30 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela veio andando, ela veio de carro, ela veio com alguém? 

Colaborador LG 2 

Veio, elas vieram viajando, (...) nesse tempo o povo (...) 

Entrevistador (a) LG 1 

Andando a pé? 

Colaborador LG 2 

Era, nesse tempo era no pé. 

 

Trecho 31 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela tinha registro civil, tinha documento, ela tinha documento? 

Colaborador LG 2 

Nenhum, nenhum.  

Entrevistador (a) LG 1 

Nenhum? 

Colaborador LG 2 

Nenhum.  

 

Numa época em que a grande maioria das pessoas não possuíam transportes, o fato de 

a mãe de Colaborador LG 2 ter vindo a pé não é estranho. Estranho é o fato ser pertinente à 

reconstrução das origens culturais e históricas dos povos da Serra do Bom Jesus. A cultura e a 
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história são analisadas, nesse viés, desconsiderando o contexto, a época e a realidade social 

dos sujeitos. Conhecedores de que os sujeitos entrevistados preferem calar a falar de sua des-

cendência escrava, como vimos anteriormente, os entrevistadores do projeto, mesmo sem ter 

esse objetivo, se voltam para a afirmação dessa identidade silenciada, o que provoca o confli-

to identitário entre esses e os colaboradores.  

Entendemos que os valores culturais e históricos de todos os povos devem ser estuda-

dos e podem ser objetos para a reconstituição de memórias e identidades culturais, através da 

valorização de cada grupo, não como sendo o diferente, o exótico, mas como tendo uma for-

ma própria de representar-se diante da sociedade. Os diferentes grupos étnicos têm modos 

peculiares de organização social e/ou cultural, e, ao nosso ver, não deve ser estudado como o 

“outro”, o “exótico”, o “diferente”.  

Em um estudo clínico psicanalítico em torno da raça negra, em sua relação e influên-

cia do discurso colonialista do branco, Fanon (1983) desmistifica muitas questões que envol-

vem a construção de uma identidade negra, a partir da raça. De acordo com esse autor “a alma 

negra, na maioria das vezes é uma criação do Branco.” (FANON, 1983, p. 14). Mas o autor 

não quer dizer que se deve valorizar o negro por ser negro e por ter sua imagem construída 

pelos discursos colonialistas do branco. Ao contrário, para ele assim como “O Branco é es-

cravo de sua brancura. O Negro da sua negrura” (Ibid., p. 11). Com isso, entendemos que ne-

gro e branco devem ser vistos como sujeitos de diferentes etnias, as quais não precisam ser 

vistas como opositivas e/ou numa relação de dominação e subordinação. Tanto o orgulho de 

ser negro quanto o de ser branco soa como negação da sua alteridade. Por isso, negros que 

sentem orgulho demasiado de sua raça e brancos que se consideram superior aos negros estão 

aprisionados em seu etnocentrismo.  

Acreditamos que a valorização da história e da cultura de qualquer povo e a sua re-

construção identitária deve partir, primeiramente, de um posicionamento mais dialógico do 

pesquisador. Este precisa se despir dos “signos de seu status social”, como afirma E. Bosi 

(1986, p. 15): 

 

 

Como pode o pesquisador desvendar as expressões desta substancia narrati-

va, se ele se aproxima apenas periodicamente do grupo e revestido pelos sig-

nos de seu status social, signos bem visíveis para o sujeito que ele entrevis-

ta?  
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Assim como Fanon, E. Bosi nos faz refletir sobre a importância de um posicionamento 

dialético entre o pesquisador que se propõe conhecer a história de determinado grupo e/ou 

sujeito de diferente etnia e os seus entrevistados. No projeto AHCPSBJ, podemos dizer que 

não há essa dialogicidade no resgate da identidade cultural do município. O negro é, para os 

entrevistadores, descendente de escravos. Já os afro-descendentes, ao se recusarem a falar de 

sua história, ou melhor, da parte dessa história marcada pela escravidão e dos primeiros mo-

radores que chegaram ao município, revelam uma postura de negação da raça branca, uma vez 

que reafirmar a História oficial é também reafirmar que os brancos lhe são superiores. 

Na escola, o modo como os alunos adquirem conhecimentos está ligado aos modos 

como professores e demais sujeitos envolvidos na educação definem suas práticas e seus posi-

cionamentos em torno desses conhecimentos. Somente uma prática docente crítica pode pos-

sibilitar uma visão mais crítico-reflexiva dos alunos e oportunizar-lhes maior autonomia na 

utilização desses conhecimentos em sociedade. Um dos aspectos bastante pertinentes no pro-

jeto diz respeito ao modo como os entrevistados se situam diante dos sujeitos entrevistados e, 

ainda, a maneira como os alunos são levados a apreender os significados que envolvem a cul-

tura e a história dos povos da Serra do Bom Jesus. Acompanhando os professores e, por ve-

zes, participando das entrevistas, esses alunos desenvolvem um trabalho similar ao dos pro-

fessores, perguntando sobre a existência de escravos na região; questionando sobre a descen-

dência desses escravos e sua origem.  

Partindo dessas premissas, trazemos a seguir alguns trechos que, entendemos, de-

monstram como o posicionamento assumido pelos executores do projeto em estudo pode di-

recionar o olhar dos discentes em torno da cultura afro-descendente. 

 

Trecho 32 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela tinha marcas, assim, de, de escravidão, de que foi, de que pertenceu a alguém, que alguém mar-

cou ela? 

Colaborador LG 2 

Aqui teve, teve, teve pessoa de idade que foi marcado com ferro, que nem ferro de, de ferrar gado. 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela foi marcada com um ferro de ferrar gado? 

Colaborador LG 2 

Já teve gente aqui (...) minha mãe mesmo não era não, mas, mais ela é por causa disso. 

 

Trecho 33 

Entrevistador (a)  LG 1 

Alguém viu essa marca, Verônica? 

Colaboradora LG 3 

Elas viram.  
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Entrevistador (a) LG 1 

Maria de Charrão, quem mais? 

Colaboradora LG 3 

Na época, elas eram pequena, aí elas ouviram comentar com pessoas lá, agora assim, digamos, minha 

mãe, minha mãe disse que viu, a minha mãe foi pro sepultamento tava lá tudo, a minha mãe conta pra 

gente que viu, a minha mãe viu 

Entrevistador (a) LG 1 

Que marca era que tinha nela? 

Colaboradora LG 3 

Ela só falou que ela era marcada com ferro de ferrar boi, mas não disse assim, que, que como era 

assim, se tinha alguma letra algum número [Concomitante (Pesquisadora e Entrevistada): alguma 

letra, algum número?] num disse, só falou que era marcada, ela e madrinha marta. 

 

Trecho 34 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela foi criada como escrava na casa de seu Antonio Augusto? 

Colaborador LG 2 

Era, foi. 

 

Pelos trechos acima, podemos dizer que interessa ao entrevistador não aquilo que o su-

jeito quer contar, mas a veracidade dos fatos contados. Para aquele, a memória interessa en-

quanto testemunha fiel da história sempre relacionada à história do Brasil, como forma de 

oficializar a história local. É preferível saber da existência das marcas físicas, às quais os es-

cravos foram submetidos e não o significado dessas marcas na vida desses escravos. 

Já discutimos, nesse trabalho, que a construção da identidade requer uma série de fe-

nômenos ou de marcas específicas com que, cada sujeito se identifique em um determinado 

grupo com outros sujeitos. Para confirmarem a sua ascendência escrava, os sujeitos entrevis-

tados precisam relembrar das principais marcas de seu grupo. Porém, o que nos chama a aten-

ção é que as marcas que interessam aos entrevistadores não são apenas as marcas da história e 

da cultura do tempo em que os negros eram tratados como escravos, mas as marcas físicas, as 

marcas de dor e de julgo a que foram submetidos os negros no período colonial. 

Um fato a ser destacado, nos trechos acima, é que ao ser perguntado sobre as “marcas 

de escravidão” no corpo de sua mãe, o colaborador LG 2 nega o fato, afirmando que algumas 

pessoas foram realmente marcadas, mas sua mãe não. No entanto, a filha desse senhor, o in-

duz a afirmar o que havia negado. Ele o faz. O entrevistador, em seu papel de reconstruir a 

história verídica, não se conforma com a negativa, se volta para a filha “que se orgulha em ser 

descendente de escravo” e faz a mesma pergunta a ela. A pergunta já é mais direcionada, o 

participante do projeto mostra que já sabe da história, quer apenas confirmar se Alguém viu 

essa marca.  
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Os alunos, diante de um quadro como esse, têm a possibilidade de, mais uma vez, con-

templar o afro-descendente como sujeito que, mesmo com todas as mudanças ocorridas na 

sociedade, está marcado por suas origens escravas. O negro é estudado como sujeito que apre-

senta uma história rica em sofrimentos, preconceitos, marcas que machucam. Uma história 

marcada, principalmente, pelo não reconhecimento da sua identidade. Todos os fatos até então 

analisados no projeto, nos levam a perceber o embate identitário: uma identidade silenciada 

pela comunidade pesquisada, mas legitimada e relembrada pelo “outro”.   

São raras as perguntas sobre os modos de organização cultural dos negros do Quati. A 

proposta de reconstituir o passado, estabelecendo um elo com o presente não é contemplada 

na realização das entrevistas e na organização do documentário. São poucas as perguntas em 

torno da organização sócio-cultural desses sujeitos. Nesse sentido, o projeto propõe um diálo-

go entre o passado e o presente como forma de valorizar a cultura e a história dos negros, mas 

reconstrói apenas a identidade construída no passado, sem relacioná-la com a identidade atual 

da comunidade, como podemos observar nos exemplos que seguem: 

 

Trecho 35 

Entrevistador(a) LG 1 

Hunrum, ok. Ela tinha alguma reza especial, assim, alguma coisa? 

Colaborador LG 2 

Minha mãe era uma mulher sabida 

Entrevistador(a)  LG 1 

Era bem sabida, inteligente? 

Colaborador LG 2 

Era. 

Entrevistador(a) LG 1 

E quando assim o pessoal adoecia, ela tinha algum chá que só ela sabia fazer, alguma coisa assim? 

Colaborador LG 2 

Fazia, fazia tudo no mundo, olhe, foi traçado, esse povo foi criado lá em casa. 

 

Trecho 36 

Entrevistador(a) LG 1 

Hum. Naquela época que, que, que a mãe do senhor era viva, que Dona Bernardina era viva, é (...) e 

que o senhor ainda era assim, rapaizinho novo, o que é que se produzia aqui em Luís Gomes, de que é 

que o povo vivia? 

Colaborador LG 2 

Era só aqui era (...), nessa época era diferente, nessa época só era, só era mandioca 

 

Trecho 37 

Entrevistador(a) LG 1 

Seu Boaventura?! Ouviu falar se por acaso ele foi criado com um homem chamado Francisco Morei-

ra do Nascimento, o alferes. Alferes Francisco Moreira do Nascimento? 

Colaboradora SQ 2 

Ele, ele foi criado na casa de seu Odilino Nascimento 

Entrevistador(a) LG 1 
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(???) 

Colaboradora SQ 2 

apois é, seu Adilino Nascimento que quando ele caiu doente, inchado pra morrer, né? que ele morreu 

doente do coração, né? daí seu Adilino veio buscar ele pra quando fosse a meia noite ir pro currá do 

gado, sentir o ar do gado, né?  

Colaboradora SQ 2 

Apois era. Porque ele com aquela falta de ar, né? E dentro do currá do gado, pelo o, o arroto do ga-

do, né? Disse que ventilava, apois é. 

 

Quando perguntado se a mãe possuía alguma reza, o colaborador LG2 menciona a in-

teligência desta e o faz tentando mostrar para o entrevistador a importância dessa senhora para 

a comunidade, uma vez que ela cuidava dos enfermos e auxiliava em sua recuperação, com 

chás que “só ela sabia”. Já a colaboradora SQ1 fala de uma experiência vivida por um de seus 

familiares, seu Boaventura, mesmo não sendo perguntada sobre o assunto. A experiência nar-

rada faz parte das crenças desse sujeito, que, em meio à morte, busca alívio no curral do gado, 

uma vez que esse se constituía em espaço que “ventilava”, o que facilitaria a respiração do 

enfermo. 

É interessante ressaltarmos que, em todo o documentário, são raros os momentos em 

que os sujeitos têm a oportunidade de falar de sua cultura, de suas crenças, enfim, da vida de 

sua comunidade. Os trechos acima são um dos poucos exemplos que encontramos para mos-

trar essa questão. 

Nos trechos que seguem, a colaboradora, ao ser perguntada sobre a existência de es-

cravos em uma determinada fazenda, fala de uma experiência que teve com um senhor de 

uma raça diferente da sua e, ao mesmo tempo, nos mostra um dos costumes de sua comunida-

de: pedir a bênção às pessoas idosas. No entanto, mais uma vez, o entrevistador insiste no fato 

de ela ser negra/descendente de escrava. 

 

Trecho 38 

Entrevistador (a) LG 2 

A senhora nunca escutou a historia que ele, ele possuía escravos? 

Colaboradora SQ 2 

Não, nesse tempo não usava essa história de escravo não e se usava eles também que era mais vei, 

nunca disseram pra gente, né? as histórias quandi, quandi nois encontrava os mais vei, fosse quem 

fosse, que ia mais papai, mais mamãe toma a bença a esse homi, a bença? Deus abençoe ai quandi foi 

um dia, nois já cresceno papai ia lá se vem um sem vergonha branco a cavalo, num cavalo, aí papai 

toma a bença aí ele ficou enchendo assim, filirmente eu num tenho parte com negro, daí eu disse, 

pronto papai, de hoje por diante o senhor pode passar nego, pode ser quem for num mande nois tumar 

a bença não, oh a resposta que ele deu pro senhor, né? 

 

Trecho 39 

Entrevistador (a) LG 1 
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Quer dizer que a senhora sentiu na pele, o preconceito por que era negra? 

Colaboradora SQ 2 

Foi, que era negra, foi, aí (...). 

 

Nesses fragmentos, mais uma vez, o contar é calado e o silêncio é ouvido. Enquanto 

almeja contar sobre sua história, sobre suas crenças e o modo como sua cor da pele lhe trouxe 

tristezas, essa senhora é escutada, mas não ouvida. Insiste-se apenas no fato de ela ser negra; e 

ela se cala depois dessa fala. O silêncio da colaboradora é ouvido, pois nega-se a falar da es-

cravidão e, ao mesmo tempo, demonstra o seu orgulho em não se “rebaixar” diante de uma 

pessoa de outra raça. O orgulho da colaboradora LG4 é o modo que parece ser a sua forma de 

resistência aos padrões sociais que lhe são impostos.  

Por outro lado, para finalizarmos a análise acerca da reconstrução identitária dos ne-

gros da serra do Bom Jesus, enfatizamos o modo como alguns desses sujeitos resolvem narrar 

os fatos acontecidos em suas vidas. Apesar do trabalho e do sofrimento diário nas casas de 

farinha e/ou na lida diária com a enxada, alguns colaboradores tecem comentários sobre seu 

trabalho. Vejamos os dois trechos que seguem: 

 

Trecho 40 

Colaborador LG 2 

Dizia esse nego veio aqui foi apartado para mexer massa por que eu, eu fazia, sabia fazer. 

Entrevistador (a) LG 1 

E por que o senhor acha, e por que o senhor acha que se acabou essas bulandeira? 

Colaborador LG 2 

Acabou sabe por quê? Por que agora o povo ta, ta tendo o juízo, naquele tempo pegava um, um malu-

co com precisão, com a casa cheia de filho que nem eu, por que olhe, eu, eu fazia, fazia mais extrava-

gância na minha vida que eu queria criar esse, esses fios  

 

Trecho 41 

Entrevistador(a) LG 2 

Ta. O que, que a senhora lembra de quando a senhora era piquena? 

Colaboradora SQ 2 

Mia fia, o que eu me lembra de quando eu era pequena que eu trabalho na roça, que eu num sabia 

nem quanto era um, nem quem era dois, inda hoje já to veia, já to dentro dos meu noventa ano, inda 

hoje eu num to descansada não, por isso, se eu num trabalhasse eu já tava encostada, mas eu num 

deixo de trabaiá não, só quando eu morrer um dia. 

Entrevistador(a) LG 2 

E a senhora lembra nessa época que a senhora trabalhava se havia alguém que trabalhava como 

escravo? 

Colaboradora SQ 2 

Não, esse tempo não tinha essas história de escravo não. 

 

Um dos aspectos que percebemos na voz desses sujeitos é a ênfase no trabalho, a luta 

na roça e nas fazendas das pessoas mais ricas do município. Apesar de destacarem, em suas 
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lembranças, o fato das dificuldades da vida, do cansaço, demonstram, em suas palavras, im-

portância do trabalho na sua sobrevivência. O Colaborador LG2 e a Colaboradora LG4 mos-

tram, nos trechos acima, como suas vidas foram e ainda são marcadas pelo trabalho. Falam 

com orgulho de sua condição de pessoas corajosas, que tiveram de trabalhar, incansavelmen-

te, para dar sustento a suas famílias. Esse fato demonstra um interesse dos colaboradores em 

falar de sua história, da história de seu povoado, sem, contudo, precisar resgatar a identidade 

da tradição, que os aproximam da escravidão, da humilhação do trabalho escravo.  

A identidade que esses sujeitos mostram, em suas falas, desde a negativa da existência 

de escravos na comunidade, até a sua ênfase na coragem e no trabalho honesto, se torna uma 

identidade de defesa contra aquela da tradição. Apesar de saberem que muitos de seus ances-

trais foram escravos, esses sujeitos mostram, como podemos ver nas falas acima, que querem 

ser reconhecidos por sua responsabilidade em serem os mantenedores da família, pessoas de 

coragem e garra, que encontraram na vida o estudo necessário para a sobrevivência, em uma 

sociedade pautada no preconceito racial. 

Assim, podemos dizer que a questão da identidade analisada no projeto AHCPSBJ se 

situa no limiar entre uma identidade construída pelos discursos dos participantes do projeto e 

uma identidade de si, contrária a essa. É preciso ressaltar que qualquer identidade só é posta 

em cena, quando se relaciona com a sua diferença. A identidade negra, aqui analisada, está 

situada em duas dimensões: (i) a primeira é parte de um processo histórico e situa-se nos dis-

cursos exteriores dos entrevistadores. Esse discurso é apenas a legitimação de uma imagem já 

construída socialmente em torno da figura dos negros do Quati, os quais, geralmente, são vis-

tos, na sociedade luisgomense, como descendentes de escravos, remanescentes de quilombos; 

foi o que pudemos observar, também, em conversas com alguns professores do município que 

desenvolvem trabalhos com a cultura popular no contexto escolar
17

. (ii) A segunda identidade 

que já não é atribuída, e, sim, uma representação dos próprios sujeitos, quando falam de si, de 

sua comunidade. Nessa perspectiva, a identidade é um modus vivendi. O silenciamento é a 

forma de resistência do grupo pesquisado à identidade construída por outros segmentos étni-

co/sociais. 

Mediante as discussões aqui levantadas, lembramos que tanto o discurso dos entrevis-

tadores quanto dos colaboradores é ideológico e, por isso, refletem visões diferentes, por ve-

zes contraditórias, de acordo com o lugar social ocupado por cada um desses sujeitos. A posi-

                                                           
17

 Cito, aqui, Ciro Leandro Costa da Fonseca e Solange Batista, com os quais mantivemos contato no decorrer 

dessa pesquisa. Esses professores desenvolveram o projeto Caravana de leitura percorre sertão e veredas da 

linguagem, numa escola municipal. 
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ção de onde vê o pesquisador é diferente da posição onde se situa os sujeitos pesquisados. 

A esse respeito, vejamos o que diz Bhabha (1998, p. 120): 

 

 
Um repertório de posições conflituosas constitui o sujeito no discurso colo-

nial. A tomada de qualquer posição, dentro de uma forma discursiva especí-

fica, em uma conjuntura histórica particular, é, portanto, sempre problemáti-

ca – lugar tanto de fixidez como da fantasia. Essa tomada de posição fornece 

uma “identidade” colonial que é encenada – como todas as fantasias de ori-

ginalidade e origem – diante de e no espaço de ruptura e da ameaça por parte 

da heterogeneidade de outras posições. 

 

 

Como fenômeno construído, a identidade do indivíduo no discurso colonial é sempre 

posta em cena de modo conflituoso. Como pudemos constatar na análise do projeto AH-

CPSBJ, a construção identitária do negro pode ser vista sob diferentes olhares, de acordo com 

a posição ocupada pelos sujeitos que a ela fazem referência. Somente a partir da compreensão 

da heterogeneidade de posições, em diferentes épocas e em espaços circunscritos, é que po-

demos analisar a questão das identidades. 

Para finalizarmos essa discussão em torno da identidade negra, trazemos uma citação 

de Fanon (1983, p. 51), para o qual “negro, escravo de sua inferioridade, o Branco, escravo de 

sua superioridade, ambos têm um comportamento neurótico”. Entendemos, portanto que, a 

construção de uma identidade racial envolve um comportamento que se pretende típico. Tanto 

os negros como os brancos são “neuróticos”, exatamente porque apresentam posicionamentos 

de negação do outro. Não deve existir um discurso sobre o negro e/ou sobre o branco, mas, 

sim, um discurso sobre diferentes sujeitos que vivem em diferentes épocas, que têm diferentes 

modos de organização cultural, que não são incólumes do contato e da influencia de outras 

identidades; enfim, brancos e negros são construções de uma visão fantasiosa em torno de 

raças puras, distantes das demais. 

 

4.2.2 Narrativas culturais e históricas na voz do “povo”: a história e a cultura no viés da 

memória popular 

 

De antemão, ressaltamos que não nos interessa, aqui, fazer uma análise comparativa 

entre História oficial e os fatos históricos reconstruídos pelos sujeitos participantes do projeto.  

Buscamos entender, em nosso estudo, apenas o modo como esses saberes históricos foram 

vivenciados e/ou são relembrados por homens e mulheres que deles participaram e/ou, de 

algum modo, conhecem determinados acontecimentos vivenciados pelo grupo social no qual 

se situam. 
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A análise aqui exposta é parte do DVD 2 dos documentários do projeto AHCPSBJ, 

nos quais há um processo de entrevistas com senhores e senhoras do município de Luis Go-

mes, bem como com pessoas de outras localidades, no intuito de reconstruir a passagem de 

Lampião e da Coluna Prestes pela região, em especial, nas fronteiras da Serra do Bom Jesus. 

Há ainda a reconstituição da história de um grupo de penitentes que viveu em Luís Gomes e 

em seus arredores. 

Inicialmente, destacamos que, assim como a história dos negros do Quati, a história 

dos penitentes também é vista como exótica. O interesse dos entrevistadores mais uma vez se 

volta para as penitências em si, e não para os agentes que a produzem. Contudo destacamos 

que, nesse caso, há uma abertura maior para a voz dos colaboradores. Percebemos, no docu-

mentário sobre essa prática, que os informantes da pesquisa conseguem descrever experiên-

cias com a prática da penitência, ou melhor, com os sujeitos que as praticavam, pois nenhum 

penitente poderia identificar-se na comunidade. Observemos os trechos abaixo: 

 

Trecho 42 

Colaborador LG 2 DC 2 

Um tio de margarida que tava inventando [Entrevistador(a) como foi a história?] inventando de, de 

(...) ser decurião dum (...) dum bucado que tinha. Eram (...) quase uns frangote e foram as novenas, 

eles lá nos totonho, lá foram e, e saíram, quando eles saíram ((PAUSA LONGA)) butaram pra eles, 

mas num foi eles não, acho que foi qualquer um outro, pegou fogo numa toalha e quando eles saíram 

que abriram as portas de dentro tava a toalha queimando e aí culparam eles, mas (...) ninguém sabe 

como foi o fogo da toalha não. 

 

Trecho 43 

Colaboradora LG 3 DC 2 

Era papai, era papai e Zé (...) era João de corro, era João Siriaco, um bucado, agora papai era decu-

rião. aqui eu tenho a campa, a campinha deles, olhe quando eles tavam se açoitando, eles se açoitan-

do muito, sabe? porque eles, os (...) eles cada um tem um ferrinho assim, ao fura um buraquim, três 

buraquim nelas três aí faz as pontas, sabe? aí fica a  mola, olhe aí amola bem amoladim aí eles fica se 

açoitando, cantando, cantando e se açoitando, num sabe, aí quando eles tão se açoitando demais, aí o 

decurião balança essa campinha, num sabe? quando eles estão perdendo muito sangue, ele balança 

aqui olhe (...) que era meu pai, era tio Zé, tudim, eles cantou muito lá em casa, papai pelejava para eu 

entrar e cantar mais eles, e eu num entro não papai, eu num entro porque eu era pequena, tinha medo 

deles bater neu. 

 

Esses sujeitos contam algumas experiências que tiveram com a prática da penitência. 

A Colaboradora LG3 DC2 fala longamente das vezes em que seu pai, decurião de um grupo 

de penitentes, os levava a sua residência para a realização do ritual. Essa senhora, mesmo não 

sendo participante do grupo, vivencia de perto essa manifestação religiosa e, com isso, se tor-

na detentora de saberes desse grupo. Assim, a história é mais do que o objeto do passado, diz 

respeito a sua infância, a sua relação com seu pai e com outras pessoas de sua comunidade. 
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Ao recontar a história dos penitentes, começa a cantar; e, ao cantar, essa senhora mostra que 

seu pai lhe deixou uma herança cultural, a qual surge em contextos específicos. Não foi preci-

so que os entrevistadores do projeto lhe perguntassem sobre as incelências. Para a Colabora-

dora LG3 DC2, somente o fato de lembrar dos penitentes, de seu pai, faz com que os cantos 

apareçam. Vejamos: 

 

Trecho 44 

Colaboradora LG 3 DC 2 

(...) quando eles chegava pra, pra eles começar a rezar as incelências, eles rezava o padre nosso, se 

ajoelhava tudim e rezava o padre nosso, aí, aí papai ou tio Zé se levantava e balança a campa, quan-

do eles balançava a campinha, aí eles começava a cantar incelências. ♪ Uma incelência que soooooe 

meu Deus, chuva senhor, pelo amor de Deus! Duas incelências que sooooe meu Deus! Chuva senhor, 

pelo amor de Deus! Três incelências que sooooe meu Deus! Chuva senhor, pelo amor de Deus! Doze 

incelências que sooooe meu Deus! Dai chuva senhor, pelo amor de Deus! Tende compaixão de nós, 

senhor, tende piedade de nós pecador! ♪ 

 

Ao relembrar das penitências, a colaboradora supracitada lembra de seu pai e das ince-

lências que aprendera com ele. Esse trabalho da memória permite que essa senhora reconstrua 

não somente o fato cultural, mas também o reviva, e dele retire as sensações antes vividas. 

Lembrar dos penitentes não é apenas lembrar-se de uma memória coletiva, mas é, principal-

mente, reelaborar, para o entrevistador, as próprias experiências, a história pautada no seu 

cotidiano. 

Porém, os entrevistadores, nessa situação, não dimensionam a importância do contexto 

e nem do momento em que essas práticas ocorriam. A. Bosi (2003, p. 11) explica que “Nas 

manifestações rituais das classes pobres há uma conaturalidade entre os eventos e os seus par-

ticipantes”. Difícil dimensionar os sentidos dessas manifestações sem a compreensão das 

crenças e dos valores que constituem esses sujeitos. 

Para refletirmos sobre essa questão, destacamos mais um trecho do projeto em análise: 

 

Trecho 45 

Entrevistador(a) LG 2 DC 2 

Num tempo de fé muito mais ativa e de muita ignorância religiosa, as famílias recebiam os penitentes 

com muita alegria, desconhecidos porque ninguém poderia saber quem eram eles, todos os contatos 

eram feitos através de um decurião considerado o chefe deles. [...] 

 

O universo da cultura popular é cheio de crenças, valores e visões de mundo peculia-

res. Ao narrar sobre a história de sua comunidade, os sujeitos falam não apenas do fato em si, 

mas o fazem através de suas experiências culturais. Nos trechos (43) e (44), a colaboradora 
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fala do grupo de penitentes, a partir das lembranças de sua vida. Para ela, as penitencias são 

parte de sua história e de sua fé.  

Entretanto, no trecho (45), para o entrevistador as práticas religiosas do passado são 

parte de um tempo de “fé muito mais ativa e de muita ignorância religiosa” do povo. Esse 

fragmento nos mostra como as narrativas históricas e culturais do povo podem parecer ingê-

nuas, sem “veracidade”. Ao situar a prática de penitência num “tempo de ignorância religio-

sa”, o entrevistador desconsidera a importância dessa prática para os sujeitos entrevistados. Se 

para aquele a penitência é apenas um ato de ignorância religiosa, para esse é parte de sua his-

tória, da história de sua comunidade, e, por isso, a relembra e dela traz os cantos.  

Conforme Montenegro (2007, p. 12-13), o pesquisador em cultura popular não deve 

procurar “o enclave dentro da representação cultural produzida oficialmente”. Em outras pa-

lavras, para o pesquisador das manifestações culturais do povo, deve interessar menos o fato 

de essa cultura representar um encrave na cultura dominante do que a simbologia que ela car-

rega para os sujeitos que a produzem/consomem. Ainda segundo esse autor (Ibid., p. 13), é 

preciso 

 

 
Através dos depoimentos, analisar que elementos simbólicos são construídos 

pela população, e se apresentam, muitas vezes, como o avesso daquele que 

lhe é imposto cotidianamente, à medida que essa população convive, tolera, 

reproduz a cultura oficial.  

 

 

Todas as manifestações culturais têm um significado para os seus produto-

res/receptores, que, geralmente, se sobrepõem aos sistemas de dominação não apenas cultural, 

mas também social. As penitências são parte de um período em que a seca e a escassez de 

alimentos solapava as populações nordestinas e levava muitos dos sujeitos que aí residiam a 

buscarem melhorias de vida em outras regiões do país. Nesse caso, entendemos que o ato de 

penitenciar-se se constituiu, para os sujeitos entrevistados, como ato de fé, de esperança em 

tempos melhores, em oposição à situação de carência de alimentos e falta de água para sobre-

vivência, em oposição ao sistema de dominação social a que eram submetidos. Assim, esses 

sujeitos criam uma simbologia para resistir à realidade que lhe é imposta. 

Esclarecemos, ainda, que, na cultura popular, todas as manifestações possuem um 

tempo próprio e acontecem em situações específicas, repletas de significados. Esses significa-

dos não se situam apenas em nível de representação cultural, mas atuam no cotidiano dos su-

jeitos; por isso, explica-se o fato de muitas manifestações culturais populares já não mais exis-

tirem, uma vez que já não representam um elo com o cotidiano.  
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Essa discussão é interessante para compreendermos o desaparecimento dos penitentes, 

naquela região, fato que será abordado pelo entrevistador do projeto. Ao final do documentá-

rio sobre os penitentes, esse enfatiza o fato do desaparecimento do ritual e a existência de pe-

nitentes vivos, os quais não assumem sua condição de mártir. Apesar de citar esse fato, o en-

trevistador não questiona o porquê dessa negativa. Sem interessar-se pelo contexto e, essenci-

almente, pela simbologia do ritual para os indivíduos que o praticam, ele e os demais realiza-

dores do projeto não refletem sobre a funcionalidade da prática da penitência. Vejamos o tre-

cho do documentário do projeto: 

 

Trecho 46 

Entrevistador/a LG 2 DC 2 

Hoje os penitentes não mais existem deixaram de se encontrar na década de 70. Restam apenas mui-

tas histórias desse tempo que nos últimos anos estão sendo valorizadas, através de pesquisas orienta-

das por professores. Alguns dos penitentes ainda estão vivos. As histórias, eles as contam, mas sem 

assumir que um dia foram construtores delas. 

 

Compreendemos que existem diversas abordagens no estudo das práticas culturais po-

pulares, por isso não nos propomos criticar tais posicionamentos do projeto analisado. O que 

importa para nosso estudo é explicitar a forma como esse projeto ainda não consegue estabe-

lecer relações entre as práticas culturais populares, a história de determinado povo e suas con-

dições de existência e a construção de sua identidade. Ora interessam as origens, ora apenas 

os objetos culturais. 

Atualmente, a realidade social do sertanejo já não mais depende, de forma tão intensa 

dos períodos de inverno, uma vez que, a agricultura já não é mais a única fonte de renda e de 

sustento, como o foi em épocas passadas. Esse fato pode explicitar a extinção de grupos de 

penitentes na região, uma vez que, esses tinham como foco principal, a súplica pela chuva e, 

portanto, por condições mais humanas de sobrevivência. Como já discutido nesse trabalho, a 

cultura popular acontece em momentos específicos e tem estreita relação com os modos de 

subsistência das camadas populares. Tendo em vista esse fato, os penitentes estão desapare-

cendo por não mais se adequarem a essa nova forma de organização social.  

No que diz respeito às narrativas históricas, partimos do princípio de que essas, como 

toda narrativa, são representações da realidade e não a realidade em si. Quer baseado em do-

cumentos escritos, quer nos relatos orais, aquele que narra tem convicções e, ao mesmo tem-

po, é interpelado pelo espaço social que ocupa. O historiador não é um sujeito passivo diante 

dos fatos; a própria escolha em narrar determinados fatos em detrimento de outros já pressu-
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põe uma escolha pessoal. Nesse caso, é preciso que analisemos, criticamente, todas as narrati-

vas. 

No contexto da História Oral, o que interessa são os fatos em sua relação com os an-

seios, as visões de mundo e as experiências dos sujeitos que narram. Diferente dos aportes 

tradicionais de escrita da história, os historiadores orais são sujeitos que ouvem e registram 

não apenas os fatos em si, mas o fazem a partir da memória de velhos e velhas que vivencia-

ram ou presenciaram alguns acontecimentos históricos. As narrativas históricas reconstruídas 

por esses sujeitos estão repletas de suas experiências pessoais, das experiências compartilha-

das com outros indivíduos. Dessa maneira, ao buscar na memória popular o conhecimento da 

história, os historiadores devem considerar não somente a história como objeto final, mas, 

principalmente, a história cerceada pelo cotidiano. 

Essas discussões são relevantes para refletirmos sobre o modo como os entrevistado-

res do projeto AHCPSBJ reconstroem a história de dois fatos históricos ocorridos na Serra 

do Bom Jesus, quais sejam: a passagem da coluna Prestes e do bando de Lampião. O projeto 

parece adotar uma nova postura acerca da compreensão de um fato histórico, haja vista não 

buscar, na História oficial, a compreensão dos fatos. Apenas parece. Na Nova História, os 

pesquisadores se interessam pelo modo como o povo apreende os fatos históricos através de 

sua participação nesses fatos, todavia a voz a ser ouvida não deve apenas reafirmar a História 

oficial; o que interessa, portanto, é exatamente, essa nova “versão” da história, o outro lado 

dos acontecimentos.  

No entanto, no projeto observado, apesar de não recorrer a documentos oficiais, mas, 

ao povo, para entender como se deram os fatos, na passagem dos revoltosos pelo município de 

Luís Gomes, os entrevistadores já demonstram conhecimento de uma história, e, nesse caso, 

querem apenas que os informantes lhes confirmem tais fatos. Observemos o trecho abaixo: 

 

Trecho 47 

Entrevistador(a) LG 2 DC 2 

Ao chegarmos encontramos o senhor Pedro Belo, com quase cem anos de idade e morando no sítio 

Tigre de Cima ele se lembra muito bem dos acontecimentos daquele período. 

... 

Entrevistador(a)  LG 7 DC 2 

Baltazar. Aí tinha uma história de um povo que ficaram preso lá, o senhor lembra? 

... 

Aí teve uma história dum padre, num foi, que mataram? 

... 

Aí, quando eles, quando eles chegavam na casa do povo, eles, o que é que eles pediam, o que é que 

eles queriam? Por que o povo já tava com medo, num era? 
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Para Thomson (2006, p. 77), “A própria memória coletiva vem se convertendo cada 

vez mais em objeto de estudo: ela tem sido entendida, em todas as suas formas e dimensões, 

como uma dimensão da história com uma história própria que pode ser estudada e explorada.” 

Em outras palavras, os relatos orais podem ser considerados como fontes inquestionáveis do 

fazer histórico, assim como os documentos escritos. 

Um dos desafios que se põem, porém, ao historiador oral é o fato de a memória, quase 

sempre, apresentar lapsos, esquecimentos. Além disso, Halbwacks (2006) lembra que os fatos 

recordados nem sempre dizem respeito a uma experiência pessoal, mas são acoplados à me-

mória individual como sendo parte das experiências vividas pelo sujeito que narra. Por essa 

visão, a história narrada poderá apresentar-se, para os entrevistadores orais, como distorcidas, 

sem veracidade. Porém, já discorremos sobre essa questão no capítulo II desse trabalho, enfa-

tizando que o historiador oral deve se preocupar menos com as distorções da memória do que 

com a peculiaridade da narrativa criada por cada sujeito. No entanto, pelo trecho acima, po-

demos observar que o projeto AHCPSBJ interessa-se pela reafirmação da história já existen-

te. As perguntas são feitas de forma que os colaboradores apenas confirmem os fatos, o que, 

de certa forma, inibe o fluxo livre da memória. 

Além disso, mencionamos o fato de, mais uma vez, os entrevistadores do projeto se 

interessarem por objetos e/ou artefatos. Ao perguntar ao colaborador sobre os fatos ocorridos 

na passagem da coluna Prestes por um sítio do município de Luís Gomes, os entrevistadores 

se interessam pelas roupas dos revoltosos e até mesmo pelo transporte que os conduzia. A 

grande maioria das perguntas não diz respeito aos acontecimentos em si, mas se resume a 

datas e a nomes de pessoas que foram aprisionados pelos revoltosos. Observemos os trechos 

abaixo: 

 

Trecho 48 

Entrevistador(a) LG 7 DC 2 

Aí o senhor lembra de quem era o Imbé naquele tempo, como era o nome do dono? 

... 

Quantos dias que eles passaram aqui? 

... 

Aí assim, tinha muita gente? 

... 

O nome do avô do senhor? 

... 

Aí sabe dizer se ele voltou? 

 

Trecho 49 

Entrevistador(a)  LG 7 DC 2 
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Aí eles, as roupas deles como eram, o senhor lembra das roupas que eles vinham vestidos, cabelo, 

como era? 

Colaborador LG 4 DC 2 

Era (...) era que nem essa nossa mesmo. [Entrevistador/a: calça, né? sapato] era, as muie tudo de 

calça, nesse tempo já usava calça, só elas mesmo, as que a...as do lugar né? de canto nenhum usava 

calça. [Entrevistador/a: usava só vestido, né?] de lá pra cá foi que apareceu. 

 

O Colaborador LG4 DC2 tem uma memória que consegue “lembrar muito bem” da 

passagem da Coluna Prestes pela cidade de Luís Gomes, e, por isso, saberá contar a história 

do modo como aconteceu. Nesse caso, podemos inferir que a memória é vista como uma ati-

vidade que reconstitui o passado em sua inteireza. Quanto mais se esquecer de si e lembrar do 

fato, o sujeito atende aos objetivos do projeto.  

Há, no decorrer das entrevistas, como já constatado anteriormente, uma reconstituição 

da história oficial da coluna Prestes no estado do Rio Grande do Norte e, de modo resumido, 

no Brasil. Os executores do projeto, como afirmaram no projeto, alcançam o objetivo de re-

constituição da história oficial dos povos da Serra do Bom Jesus. Não há nos documentários 

indícios de pesquisa documental sobre o fato investigado. Todavia, pela voz dos professores e 

alunos, podemos afirmar que se depreende do projeto uma afirmação da História oficial, in-

tercalada com alguns fatos contados pela população local. Em suma, o projeto consegue al-

cançar os objetivos propostos no que diz respeito à reconstituição desse fato histórico.  

O último fato histórico que analisamos é a passagem de Lampião pelas fronteiras do 

município. Assim como nos outros fatos estudados, há uma preocupação com a legitimidade 

dos acontecimentos, de acordo com uma visão oficial. No início do documentário acerca des-

sa história, Lampião nos é apresentado como uma figura histórica que, ora é considerado em 

suas proezas pelo Nordeste brasileiro, ora se confunde com os mitos e as lendas, conforme se 

pode ver, nas palavras de um dos entrevistadores do projeto, no trecho a seguir: 

 

Trecho 50 

Entrevistador(a) LG 1 DC 2 

As histórias contadas a seu respeito, correram no sertão como fogo em rastilho de pólvora, lenda e 

fatos reais se confundem, conheça essa história. 

 

Lampião é, especialmente no Nordeste brasileiro, uma figura lendária, cuja história e 

estórias se confundem. Inúmeros são os folhetos de cordel que escrevem sobre a temática e 

criam um personagem, ora fictício, em suas façanhas heróicas, ora um sujeito real, marcado 

pelos muitos crimes cometidos no cangaço. Lampião, tanto na literatura, como na história 

legitimada, tornou-se símbolo de resistência aos poderosos e de bondade para muitas pessoas 
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das classes marginalizadas. Desse modo, raros são os contadores de estórias populares que 

não tenham uma história, um causo, um fato ocorrido que envolva esse cangaceiro. 

A fala do Entrevistador LG1 DC2 nos leva a pensar que, durante o documentário, ha-

verá uma reconstrução da figura de Lampião, considerando as diversas versões sobre sua his-

tória; mas esse fato não ocorre. Há, durante todo o documentário, a busca de informações ver-

dadeiras sobre a passagem do cangaceiro no município. E, nessa perspectiva, as histórias con-

tadas pelo povo são ouvidas pelos entrevistadores somente para ratificar as informações que 

estes já possuíam sobre ele.  

Um dos entrevistadores enfatiza, como podemos observar no fragmento abaixo, o fato 

de a história contada pelo povo não ser verdadeira, e, por isso, propõe uma versão “real” sobre 

a entrada do cangaceiro no município.  

 

Trecho 51 

Entrevistador(a)  LG 2 DC 2 

Diz o povo que Lampião não subiu a serra em respeito a senhora Santana, que era sua madrinha. O 

certo é que ele não o fez por não querer atrasar seu assalto a Mossoró, importante centro comercial 

da época. Tivesse ele tentado, teria enfrentado os nossos compatriotas, pois os políticos e comercian-

tes de Luis Gomes, principalmente o coronel Antonio Germano, Galdencio Torquato e o major Balta-

zar Meireles juntaram homens e fizeram trincheiras em cada uma das entradas da pequena Vila. 

 

No imaginário popular, Lampião não entrou no município por causa de sua devoção à 

padroeira da cidade – Senhora Santana -, sua madrinha. Na cultura popular, a História oficial 

nem sempre diz a verdade sobre os fatos. Baseados em crenças e preceitos religiosos, muitas 

comunidades e/ou sujeitos não se interessam apenas pelo fato em si, mas buscam em suas 

crendices a explicação para este e, no caso da história, o cangaceiro tem devoção pela santa, a 

qual o impede de “profanar” a cidade que protege. Essa é uma história que para o povo é uma 

verdade, mas na voz do entrevistador se torna apenas mais uma crença, uma mentira. Por isso, 

depois de contar esse fato, ele esclarece a veracidade do caso e diz que, contrário a esses dize-

res populares, “O certo é que ele não o fez por não querer atrasar seu assalto a Mossoró”.  

Todavia, um dos fatores a serem destacados, nesse projeto, é a preocupação com a 

preservação do patrimônio histórico do município. Ao visitar as antigas fazendas que fazem 

parte da história do povo de Luís Gomes, que serviam de refúgio aos cangaceiros, os idealiza-

dores do projeto enfatizam o fato de muitas fazendas e construções arquitetônicas da cidade 

não mais existirem ou ressaltam as precárias condições em que se encontram as ainda existen-

tes. No trecho abaixo, o entrevistador demonstra o descaso dos políticos e da comunidade em 

geral no que tange à conservação do patrimônio material do município. Afirma: 
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Trecho 52 

Entrevistador(a) LG 2 DC 2 

Estamos na fazenda nova, aqui fica a velha casa de propriedade do coronel Joaquim Moreira, destru-

ída a pouco, atual, pelo proprietário, o senhor Francisco Dermival. No lugar da antiga arquitetura 

estão sendo erguidos novos prédios. As imagens do passado estão sendo apagadas, sem que nenhuma 

voz se levante a seu favor. 

 

E ainda: 
 

Trecho 53 

Entrevistador(a)  LG 2 DC 2 

A falta de preocupação dos nossos administradores com nosso passado é criminosa. Essa casa, já em 

ruínas, serviu de morada para um dos fazendeiros mais ricos daquele tempo do município de Luis 

Gomes, o coronel José Lopes da Costa, hoje pertencente ao município de Paraná, a casa bem podia 

estar abrigando o museu do cangaço, mas certamente isso não está nos planos políticos dos adminis-

tradores. 

 

A memória de um povo é preservada em suas manifestações culturais e em seus bens 

materiais. As práticas culturais se reelaboram e outras desaparecem, uma vez que estão liga-

das às condições de vida dos sujeitos que as produzem/consomem e estas se transformam con-

tinuamente. Os artefatos materiais precisam ser preservados, não como objetos a serem mu-

seificados, mas para assumirem novas funções dentro desses novos contextos sociais. O En-

trevistador LG 2 DC 2 é sabedor da importância de preservar a memória da sua comunidade, 

no entanto, reafirmando sua postura folclórica, propõe a museificação das casas. Como diz 

Garcia Canclini (2003, p. 161), para o folclorista, 

 

 
A conservação desses bens arcaicos teria pouco a ver com sua utilidade atu-

al. Preservar um lugar histórico, certos móveis e costumes é uma tarefa sem 

outro fim que o de guardar modelos estéticos e simbólicos. Sua conservação 

inalterada testemunharia que a essência desse passado glorioso sobrevive às 

mudanças.  

 

 

Sem uma utilidade no presente, os objetos culturais são meros artefatos de museu. A 

compreensão do passado perpassa o entendimento dos modos como o povo produz suas re-

presentações culturais e sua participação nos fatos históricos. No fragmento que segue, o en-

trevistador fala das memórias populares em torno da passagem de Lampião e seu bando pelo 

município. O povo, de acordo com esse entrevistador, se lembra “das histórias contadas da-

quele tempo”. Vejamos: 
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Trecho 54 

Entrevistador(a) LG 2 DC 2 

O povo do lugar ainda lembra das histórias contadas daquele tempo.  

 

Trecho 55 

Entrevistador(a)  LG 2 DC 2 

Depois de andar um pouco, pisando o mesmo solo que Lampião e seu bando pisaram, chegamos à 

Lagoa da Anta, ainda na Aroeira. Naquele tempo, a vegetação estava verde, hoje não. O que se vê 

agora é muito sol e mato seco 

 

Lembrar é recompor o passado a partir das próprias convicções e interesses pessoais; 

é, ao mesmo tempo, recordar imagens, fatos e histórias que fazem parte da memória coletiva 

de determinada comunidade. Nas palavras de Halbwacks (2006, p. 13), 

 

 
A consciência jamais está encerrada em si mesma, não é vazia nem solitária. 

Somos arrastados em inúmeras direções, como se a lembrança fosse uma ba-

liza que permitisse nos situarmos em meio da variação constante dos contex-

tos sociais e da experiência coletiva. 

 

 

Os sujeitos reconstituem o passado, mas nem todos os fatos podem ser relembrados, 

pois a memória é seletiva (cf. RODRIGUES, 2008). Ao recordar, o sujeito reconstrói não 

apenas suas lembranças, mas a memória que é sua e de outro. A invasão do bando de Lampião 

ao município ocasionou temor e muita apreensão à maioria das pessoas do povoado, “pois 

todos nesse tempo já tinham medo de Lampião”.  

As pessoas mais pobres, geralmente vêem no cangaceiro a imagem de um bem-feitor, 

que rouba dos ricos para ajudar os pobres. Nesse sentido, o fato provocou diferentes visões 

sobre o acontecido, as quais ficaram na memória. Todos sabem de suas maldades com os ini-

migos, com os moradores de sítios e fazendas, com as mulheres, mas, em cada época, a sua 

imagem assume novos significados.  

O documentário apresenta a História oficial, reconstituída por um senhor, neto de uma 

mulher que fora seqüestrada pelo bando. Além disso, os entrevistadores vão à cidade de Mos-

soró visitar o museu Lauro da Escócia e outros ambientes que guardam as memórias da pas-

sagem de Lampião por aquela cidade. Assim como a história da Coluna Prestes, o que importa 

é a reconstituição de uma história já oficializada e o reconhecimento da história do município 

dentro dela. Nesse caso, a voz dos colaboradores apenas reafirmam a versão conhecida pelos 

entrevistadores; em nenhum momento, as lembranças garantiram aos sujeitos uma identidade 

(cf. RODRIGUES, 2008)  
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Compreendemos, por fim, que ao construir uma narrativa, o historiador (oral ou não) 

busca as “verdades” que cercam essa narrativa. A produção histórica pressupõe a produção 

e/ou reconstrução de verdades históricas. Porém, os paradigmas atuais impõem uma visão 

menos fechada no que diz respeito a essas verdades. Entendemos que a História apresenta 

peculiaridades inquestionáveis, mas, ao ser contada por sujeitos histórica, cultural e ideologi-

camente situados em espaços diferentes, produz “verdades” diferentes, de acordo com o traba-

lho da memória e com a experiência individual de cada sujeito nesses fatos. Até mesmo os 

documentos escritos são redigidos em locais específicos por indivíduos situados em espaços 

circunscritos. Assim, a veracidade da História é condicionada, em grande parte, por esse espa-

ço ocupado pelo historiador e/ou pelos sujeitos que narram. 
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CONCLUSÕES 

 

Refletimos, neste trabalho, sobre a inserção da cultura popular no contexto escolar, 

considerando, essencialmente: (i) o papel da memória na reconstrução da cultura e da história 

de determinados grupos; (ii) a relação entre a cultura popular e o resgate de identidades cultu-

rais (nacionais e/ou locais); e, ainda, (iii) a reconstituição histórica, a partir da memória popu-

lar. 

A cultura popular é um conceito plural, que engloba uma diversidade de práticas pro-

duzidas pelo povo, e, ao mesmo tempo, as condições precárias de sobrevivência de determi-

nados grupos sociais. Nesse universo, o povo e sua cultura serão definidos por sua relação 

com os grupos hegemônicos; relação quase sempre conflituosa, na qual, se erguem modos de 

resistência e, paradoxalmente, se reafirmam as condições de dominação. Porém, essa cultura 

tem sido estudada, ao longo dos séculos, como alteridade, a partir da visão etnocêntrica do 

intelectual letrado; por essa razão seu lugar é sempre a periferia.  

Para a efetivação dessa pesquisa, partimos da compreensão de que as práticas culturais 

populares não são resquícios no presente, como propunham os folcloristas, mas se 

(re)elaboram nas condições sociais de sobrevivência e são produzidas em contextos específi-

cos. Entendemos, portanto, que as diferentes práticas culturais populares devem ser observa-

das a partir de sua dinâmica interna, isto é, considerando os aspectos que envolvem sua pro-

dução e recepção (contexto, comunidade narrativa, trabalho da memória, etc), bem como suas 

relações com os outros sistemas sociais e culturais que as circundam. 

Adotando essa postura, discorremos, neste trabalho, sobre a instabilidade teórico-

conceitual e metodológica que envolve o campo da cultura popular, mostrando as diferentes 

abordagens de estudo dessa cultura. O breve percurso histórico, feito no Capítulo I, nos propi-

ciou uma visão mais dialética da cultura popular, uma vez que passamos a entender que o 

popular não é um estado permanente, ao contrário, é um campo que só se define de acordo 

com os interesses e a posição ocupada pelos pesquisadores e pelo povo, em contextos e situa-

ções específicas. 

A partir dessa compreensão do popular, ponderamos acerca da relação entre memória 

e cultura popular, bem como sobre a construção das identidades e a relevância dos estudos da 

Nova História e do método da História Oral para a inserção do popular no cenário da moder-

nidade. Essas categorias, memória, identidade e narrativa histórica, são importantes na com-

preensão do popular, haja vista que são cada vez mais recorrentes os estudos que priorizam o 
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resgate da memória popular, na reconstrução identitária do sujeito moderno e dos fatos histó-

ricos. 

Além de considerar a teia de significados que envolve o universo da cultura popular, o 

presente trabalho partiu de uma preocupação com a inserção dessa cultura na sala de aula e/ou 

na instituição escolar. Os estudos realizados na área, como os de Lúcio (2001, 2005), Pinheiro 

(2008), dentre outros, têm demonstrado uma preocupação com os modos pelos quais a cultura 

popular tem sido inserida na sala de aula. Essa preocupação, quase sempre, parte da premissa 

da descontextualização dessa cultura na escola, o que tem ocasionado o distanciamento do 

aluno, que se mostra pouco interessado em estudar e/ou entender esse sistema cultural. 

Nessa perspectiva, propomo-nos analisar a inserção da cultura popular na escola, a 

partir de sua relação com a memória, a identidade e as narrativas históricas. O nosso corpus 

constituiu-se do projeto de pesquisa A História e a Cultura dos povos da Serra do Bom 

Jesus e de dois de seus documentários, cuja pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede 

pública, do município de Luís Gomes/RN. 

Em nossas análises, constatamos que, ao propor a reconstituição histórica e cultural de 

determinados povos e/ou comunidades, o projeto AHCPSBJ recorre à memória de velhos e 

velhas, no intuito de reconstruir não apenas a história, mas as origens históricas desses povos; 

porém o passado é posto em cena, de forma descontextualizada do presente. Apesar de o pro-

jeto supracitado, em sua proposta inicial, enfatizar a necessidade de refletir sobre o passado, 

relacionando-o com os problemas e as experiências do presente, notamos, nos documentários, 

que não ocorre esse diálogo. 

Observamos, ainda, que o encontro entre entrevistadores e colaboradores, se deu de 

modo conflituoso; pois verificamos um embate identitário que ocorre em virtude das diferen-

tes posições ocupadas na História, pelos sujeitos entrevistados e os executores do projeto. 

Enquanto esses relembram e ressaltam a identidade escravocrata daqueles, os primeiros re-

constroem uma identidade pela negativa, isto é, silenciam a identidade de escravo que os en-

trevistadores almejam resgatar e representam-se de modo peculiar, enfatizando a coragem e a 

bravura. 

O fato de os executores do projeto objetivarem reconstruir as origens históricas de de-

terminados povos e de essas origens estarem marcadas pela presença de escravos os induz a 

resgatar uma identidade que esses povos, na atualidade, desejam esquecer. O esquecimento é 

uma forma de sobrevivência, numa sociedade marcada pelo preconceito e pela dominação de 

determinados povos. Contudo, ao reconstruírem a identidade dos afro-descendentes, enfocan-

do, essencialmente, o passado colonialista, os entrevistadores se posicionam de duas formas, 
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diante das comunidades entrevistadas: por um lado, se vêem como parte desse povo, uma vez 

que essas comunidades são a relíquia, representam a história mais genuína e, por isso, repre-

sentam a identidade mais original dos povos da Serra do Bom Jesus; por outro lado, esses 

povos são a alteridade, são sujeitos exóticos que guardam as marcas e a memória de um sis-

tema extinto, que deve apenas ser relembrado, como forma de manter a identidade dos grupos 

quilombolas, no Brasil.  

Porém, é preciso lembrar que a identidade é sempre uma “representação” e se constrói 

pela semelhança e pela diferença. Tanto entrevistadores quanto entrevistados reconstroem 

para o outro uma identidade que desejam mostrar. Desse modo, a reconstituição identitária, na 

cultura popular, é um modo peculiar de representação de si, de cada sujeito. 

Por fim, vislumbramos que, ao relembrarem dos fatos históricos, os senhores e senho-

ras entrevistados falam de suas experiências, das lembranças guardadas pelos seus familiares 

e lhes repassadas como herança. Porém, aos entrevistadores, essas narrativas interessam, qua-

se que exclusivamente, para reafirmar a História Oficial. 

Ressaltamos que não questionamos o fato de o projeto tentar reconstituir parte da his-

tória do município de Luís Gomes, a partir da valorização e reconhecimento da identidade 

quilombola. O que refletimos, no decorrer de todo o trabalho, é sobre o modo como essa re-

constituição histórica e cultural determina o posicionamento dos alunos diante dos demais 

grupos sociais, através do diálogo com a história e com a cultura desses grupos.  

Nessa pesquisa, fez-se necessário caminharmos, vagarosamente, pelas arriscadas tri-

lhas dos estudos culturais. Sabemos que, somente com um olhar meticuloso sobre a área, po-

deremos adentrar nesse universo ainda pouco explorado: o da relação entre a cultura popular e 

o ensino escolar. Eis um campo ainda bastante promissor para o fazer científico. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A escola como uma entidade social é o veículo através da qual as gerações adultas in-

troduzem às novas no domínio da cultura. 

A cultura universal, assim como a cultura de um país ou de uma comunidade manifes-

ta-se através das formas próprias de expressões, pois cada povo tem a sua história e a sua cul-

tura. 

Com esta compreensão a Escola Estadual Coronel Fernandes tem se preocupado com a 

forma pela qual o conhecimento histórico e social do município de Luís Gomes é apreendido 

por seus alunos. 

Desta preocupação surge a necessidade de se conhecer as origens culturais dos povos 

que formam as comunidades do referido município, buscando raízes da cultura negra e indí-

gena, indiciadas como os primeiros povos que aqui chegaram para assim identificar relações 

sociais de grupos locais, regionais e de outros povos; compreender diferenças e semelhanças, 

conflitos, contradições, igualdade e desigualdade existente nas sociedades, comparando pro-

blemáticas atuais e de outros momentos históricos, posicionando-se de forma crítica diante do 

presente e estabelecendo relações possíveis com o passado. 

A realização desse projeto vem atender a necessidade dos discentes e docente de co-

nhecer a cultura dos nossos antepassados para compreender o presente promovendo uma real 

interação entre alunos, professores, comunidade local e outras comunidades por meio de in-

tercâmbio de experiência. 

Entender o processo histórico dos povos (negros/índios) como agentes formadores da 

cultura deste município, e as relações entre os grupos humanos, numa perspectiva de análise 

crítica dos fatos atuais, relacionando-os com o passado, constitui o objetivo principal para a 

efetivação deste trabalho. 

O entendimento deste processo histórico demanda a necessidade de atividades relacio-

nadas a aulas de campo uma vez que estas possibilitarão aos sujeitos envolvidos uma intera-

ção com o objeto da pesquisa favorecendo a uma compreensão real e abrangente dos fatos em 

estudo.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

Observando o passado de cada um de nós, constatamos a importância de estudarmos a 

relação existente entre aquilo que chamamos de passado, mas que está sempre presente em 

nosso cotidiano. Um exemplo simples disso são as nossas origens (ou no singular, origem, 

visto que genealogicamente possuímos um único entroncamento genético: o homo sapiens). 

Quem nasceu ou mora em Luís Gomes há algum tempo já deve ter ouvido falar da origem do 

município, de épocas remotas quando essas terras eram conhecidas como “Serra do Bom Je-

sus”, de seu bem-feitor o Coronel Luís Gomes de Medeiros o qual foi homenageado e se per-

petua até hoje com o nome da cidade. 

É importante lembrar também o escravo Jacó, igualmente importante para a existência 

do lugar, mas que não recebeu da história o mesmo reconhecimento, embora tenha desempe-

nhado um importante trabalho de fazer destas terras um lugar agradável para que outras famí-

lias pudessem aqui se instalar. 



 

 

 

Destacamos ainda a existência de pessoas comuns, ordeiras, trabalhadoras e humildes, 

como a maioria dos nossos ancestrais, que escolheram esse lugar para morar com o simples 

propósito de desfrutar de uma vida tranqüila.  

O fator locacional
18

 e social fez de Luís Gomes o refúgio ideal para que os negros fu-

gidios de seus algozes ou mesmo, os alforriados pudessem viver em paz, e assim poder mani-

festar livremente sua cultura, seu modo de viver e de se relacionar. Tanto que, por muitos 

anos, a comunidade denominada Sítio Coati teve apenas como moradores, famílias de cor 

negra.  Somente nos últimos anos é que se verifica uma abertura social, talvez promovida pela 

dinâmica da sociedade afro-brasileira, de desmistificação do indivíduo negro em nossa socie-

dade havendo assim uma mudança no comportamento deste que passou a integrar o convívio 

social de forma ampla: atuando no mercado de trabalho (ainda em muitos casos, em ativida-

des subalternas), nos círculos de amizades com pessoas da zona urbana; no setor educacional, 

freqüentando as escolas e participando dos grupos de teatro, flauta, quadrilhas e etc. 

Luís Gomes fica localizada a 524 Km da capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

Natal. Foi criada em 05 de Julho de 1890 desmembrando-se de Pau dos Ferros. Segundo o 

IBGE faz parte dos municípios que compõe a microrregião da Serra de São Miguel e da Zona 

de Planejamento do Alto Apodi e uma população de 9.154 habitantes (resultado do último 

censo 2000). Mesmo estando geograficamente localizada na região do Semi-árido nordestino 

Luís Gomes é uma cidade serrana (645m de altitude em relação ao nível do mar) o que lhe 

permite oferecer aos moradores e visitantes um clima bastante agradável. Lugar agradável de 

solo fértil construiu ao longo dos seus 117 anos uma história feita em pequenos espaços, mas 

com vínculos fortes amparados no suor daqueles que trabalharam ou ainda trabalham sem o 

devido reconhecimento. 

Por não encontrar na leitura de mundo de nossos alunos uma compreensão histórica 

mais sistematizada de seus antepassados e compreendendo que é preciso conhecer o assunto 

para poder ensiná-lo é que acreditamos no sucesso deste projeto. Concordamos com AMO-

RIM (2006) em que é importante a viabilização uma mudança de postura para que se possa 

valorizar a identidade negra e com isso levar uma posição crítica para a sala de aula. Isto para 

nós inclui também a cultura indígena numa análise da imagem pueril de José de Alencar com 

a dos antropófagos Potiguaras. 

Nesses anos de emancipação política, os ex-escravos ou possíveis escravos que fugiam 

de seus donos estabeleceram-se em Luís Gomes e desenvolveram uma sociedade própria 

mantendo a consangüinidade através do casamento entre parentes (primos de 1º, 2º 3º graus). 

 
Tanto os indígenas quanto os escravos africanos foram elementos essenciais para a 

formação não somente populacional, mas também da cultura brasileira [...]. A cultu-

ra brasileira, por sua vez apresenta fortes traços tanto da cultura indígena quando da 

cultura africana. Desde a culinária [...] até a língua portuguesa, é impossível não 

perceber a influência da cultura dos povos que foram escravizados no Brasil. (EN-

CARTE/DIÁRIO DE NATAL (2006: 05)). 

 

Não é que não houvesse brancos entre os moradores do Sítio Coati, havia e ainda há 

indivíduos de cor branca, mas é uma minoria visível e mantém em comum com os negros a 

situação econômica desfavorecida e o analfabetismo. O que a cor ou o sangue não os deu em 

afinidade, a luta diária pelo respeito, pelo direito de viver e de ser reconhecido como igual a 

todos os outros homens os uniu. E hoje, mesmo livres esses descendentes de ex-escravos ou 
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 Refere-se à localização geográfica. Por ser Luís Gomes uma cidade serrana, teoricamente sem uma 

saída para outras localidades mais desenvolvidas economicamente, o que faz deste lugar o ambiente ideal para 

quem deseja viver livre e sossegado. Outro fator locacional importante também que merece ser citado, trata-se 

do clima e da fertilidade do solo propício para o cultivo de frutas e legumes. 



 

 

 

de escravos continuam a fazer parte de um quadro que pouco se altera em relação à cor da 

pele: o da mobilidade social. Sabemos que houve grandes avanços nesse sentido, as políticas 

do setor social e educativo tem se esforçado para melhorar as estatísticas, mas há algo que não 

se revela nelas, o preconceito velado que não serão as leis judiciárias que o farão desaparecer 

– se bem que ajudam a alertar para o problema -. Somente uma educação voltada para os va-

lores destes povos (afro-descendentes e indígenas), promoverá mudanças substantivas em 

nosso meio. 

 
O negro ao longo da história no país, também influenciou sensivelmente os costu-

mes brasileiros. Histórias do Quimbungo deleitaram e aterrorizaram crianças; os cul-

tos de origem africana, com orientação jeje-nagô, floresceram nos centros principais 

e conquistaram adeptos em todas as classes sociais. A capoeira, que antes servia à 

defesa da liberdade do negro, passou a ser vista como uma forma brasileira de arte 

marcial; o batuque de Angola saiu dos terreiros das fazendas e invadiu as cidades 

sob a forma de lundu, baiano, coco, samba e variações. (ENCARTE/DIÁRIO DE 

NATAL (2006: 05)). 

 

Evidentemente que neste trabalho todos os nossos esforços se farão no sentido de bus-

car informações verídicas sobre a origem dessas famílias descendentes de negros e de índios 

que aqui se estabeleceram com o firme propósito de dar-lhes o merecido lugar de destaque na 

construção da história da cidade de Luís Gomes. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 Resgatar a história e a cultura dos povos da cidade de Luís Gomes 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estudar a história dos primeiros moradores do povoado da “Serra do Bom Jesus”. 

 Descobrir os possíveis remanescentes dos Quilombos no sítio Coati. 

 Investigar a origem indígena dos moradores. 

 Estudar a origem e o desaparecimento dos Penitentes do Alto do Tabor. 

 Resgatar a importância das atividades agrícolas e industriais (bolandeiras e engenhos de 

cana-de-açúcar) para o desenvolvimento urbano e rural. 

 Investigar as crenças populares bem como a alimentação, religiosidade, hábitos e modos 

de vida das famílias que aqui se estabeleceram. 

 Visitar in loco as comunidades remanescentes de quilombos. 

 Entrevistar as pessoas idosas conhecedoras do passado histórico-cultural de Luís Gomes 

bem como de fatos marcantes como o da passagem de lampião no município. 

 Resgatar aspectos históricos dos chamados “heróis da resistência” que enfrentaram o gru-

po de Lampião. 

 Contactar as pessoas que viveram durante o período em que por aqui passou a Coluna 

Prestes. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto será desenvolvido de forma interdisciplinar envolvendo as seguintes disci-

plinas e atividades: 

 

HISTÓRIA: 

 



 

 

 

 Apresentação do projeto a comunidade escolar e motivação dos alunos para desenvolvê-lo. 

 Pesquisa bibliográfica: “O Guarani”, “Chico Rei” “O Negro da Chibata”, “João Cândido: o 

Almirante Negro”. 

 Sessão de cinema com filmes que retratem a cultura negra e indígena. 

 Aula de campo: visita às comunidades quilombolas de Sítio Pega e Sobrado em Portalegre 

- RN. 

 Aula de campo: na comunidade do Coati. 

 Leitura e análise de textos sobre os fatos históricos do município. 

 Entrevista com os moradores mais antigos do município de Luís Gomes sobre os fatos 

mais marcantes que ocorreram tais como: a passagem de Lampião e da Coluna Prestes. 

 Entrevista com as pessoas que conhecem a história do flagelo dos penitentes do Alto do 

tabor. 

 Mesa Redonda: O processo histórico de Luís Gomes como patrimônio cultural. 

 

GEOGRAFIA: 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Leitura e discussão sobre os dados geográficos do município. 

 Aula de campo: excursão ao Alto do Tabor. 

 Análise histórico-geográfica da (re) construção do espaço geográfico em Luís Gomes. 

 Estudo do mapa territorial de Luís Gomes. 

 

CULTURA DO RN: 

 Leitura de livros e periódicos publicados por autores locais – Adolfo Paulino e Luciano Pi-

nheiro. 

 Visita ao museu “Escravo Jacó”. 

 Visita a comunidades quilombolas de Sítio Pega e Sobrado, em Portalegre. 

 Confecção de textos variados sobre as visitas realizadas no Museu e nas comunidades ne-

gras. 

 Transcrição na íntegra dessas entrevistas para posterior compilação e arquivamento na Bi-

blioteca “Jorge Amado”. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 Pesquisa bibliográfica em obras que retratem o índio e o negro como: “Iracema” de José de 

Alencar, “Navio Negreiro” de Castro Alves, Capitão Mouro de George Bourdoukan e Crôni-

cas de São Paulo – um olhar indígena de Daniel Munduruku, “O Negro da Chibata” de Fer-

nando Granald. 

 Leitura e análise de livros publicados por autores locais sobre a história da constituição dos 

povos de Luís Gomes. 

 Aula de campo as comunidades negras nas localidades mais próximas. 

 Construção de textos variados sobre as visitas realizadas no Museu e nas comunidades ne-

gras. 

 Transcrição na íntegra dessas entrevistas para posterior compilação e arquivamento na Bi-

blioteca “Jorge Amado”. 

 Produção de textos a partir dos dados coletados e das obras brasileiras citadas. 

 Produção de um documentário sobre o processo de formação histórico e cultural do municí-

pio. 

 

ARTES: 



 

 

 

 Leitura visual da paisagem da comunidade visitada. 

 Confecção de murais e cartazes com fotografias (réplicas) antigas e digitais. 

 Exposição de artefatos e recortes informativos da indígena e negra. 

 

FILOSOFIA: 

 Exibição e discussão sobre os Filmes que abordem questões de diferenças raciais e sociais e 

de felicidade como, por exemplo: “O Guarani”, “Dança com Lobos”, “Tainá”, “Mississipi em 

Chamas”; Tomates Verdes Fritos e a “Cor Púrpura”. 

 Mesa redonda: Porque somos iguais e ao mesmo tempo tão diferentes? 

 A história de autoflagelação dos Penitentes do Alto do Tabor -  Espiritualidade? Punição? 

 Exposição dos trabalhos. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES MESES/ANO 2007 

Jun Jul Ago Set 

Apresentação do projeto aos alunos e motivação para a 

participação de todos os sujeitos envolvidos. 

X    

Pesquisa bibliográfica e de campo sobre os primeiros po-

vos que habitaram esta terra; 
 

Exibição dos filmes: “Zumbi”, “O Guarani”, “Dança com 

Lobos”, “Mississipi em Chamas”. 

X    

Entrevista com as pessoas mais antigas da cidade e com as 

que conhecem a história dos possíveis descendentes de 

negros e índios. 

 X   

Sessão de cinema com filmes: “Tomates Verdes Fritos” e a 

“Cor Púrpura”; 

Releitura bibliográfica. 

 X   

Aulas de campo nas comunidades do Sítio Coati em Luís 

Gomes, provável reduto quilombola, e aos Sítios Pega e 

Sobrado em Portalegre. 

X X   

Visita aos museus do escravo Jacó e ao Museu de Munici-

pal de Mossoró; 
 

Leitura visual da paisagem da comunidade visitada; 
 

Confecção de murais e cartazes com fotografias (réplicas) 

antigas e digitais. 

 X X  

Leitura e discussão sobre os dados geográficos do municí-

pio de Luís Gomes; 
 

Aula de campo: excursão ao Alto do Tabor. 

  X  

Transcrição na íntegra dessas entrevistas para posterior 

compilação e arquivamento na Biblioteca “Jorge Amado”. 

  X  

Produção de textos a partir dos dados coletados e das obras 

brasileiras citadas; 
 

Produção de um documentário sobre o processo de forma-

ção histórico e cultural do municipal. 

  X  

Análise da passagem de Lampião e da Coluna Prestes no    X 



 

 

 

município de Luís Gomes; 
 

Análise histórico-geográfica da (re) construção do espaço 

geográfico em Luís Gomes; 
 

Estudo do mapa territorial de Luis Gomes.  

Mesa Redonda: O processo histórico de Luís Gomes como 

patrimônio cultural; 
 

Porque somos iguais e ao mesmo tempo tão diferentes? 
 

Reflexão: A história de autoflagelação dos Penitentes do 

Alto do Tabor – Espiritualidade? Punição? 
 

Socialização dos resultados do projeto à comunidade esco-

lar. 

   X 

 

ORÇAMENTO 

 

Este projeto está orçado no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que serão des-

tinados ao transporte, alimentação e hospedagem de alunos do Ensino Médio para a realização 

de aulas de campo com a finalidade de um maior entendimento do processo histórico da Serra 

do Bom Jesus. Essas atividades relacionadas a aulas de campo possibilitarão aos sujeitos en-

volvidos uma interação com o objetivo de pesquisa favorecendo a uma compreensão real e 

abrangente dos fatos em estudo. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

AMORIM, Adriana. Diário de natal – encarte jornalístico – 2006. 

DIÁRIO DE NATAL, Encarte jornalístico – 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

15ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO –PAU DOS FERROS 

ESCOLA ESTADUAL CORONEL FERNANDES 

AVENIDA PROF. FRANCISCO JÁCOME DE LIMA, 84 – CENTRO 

CEP: 59940-000 – LUIS GOMES-RN 

 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

DESPESA COM TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 

Nº DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANT. V. 

UNIT 

V. TOTAL 

01 Viagem de Luís Gomes à 

Mossoró e Tibau Sul 

500 Km 

(ida e volta) 

30 R$ 

50,00 

R$ 1.500,00 

02 Viagem de Luís Gomes à 

Portalegre 

170 Km 

(ida e volta) 

30 R$ 

16,00 

R$ 480,00 

03 Viagem de Luís Gomes à 

Sítio Coati. 

20 Km 

(ida e volta) 

30 R$ 1,80 R$54,00 

04 Viagem de Luís Gomes 

ao Alto do Tabor. 

15 Km 

(ida e volta) 

30 R$ 1,80 R$54,00 

05 Alimentação em Mossoró 

e Tibau do Sul 

R$ 18,00 por 

dia 

30 R$ 

18,00 

R$540,00 

06 Estadia em Mossoró R$ 24,00 30 R$ 

24,00 

R$720,00 

07 

 

Alimentação e Portalegre R$ 18,00 p/ 

dia 

30 R$ 

18,00 

R$540,00 

08 

 

Lanche para viagem ao 

Sítio Coati 

R$ 5,00 30 R$ 5,00 R$ 150,00 

09 Lanche para excursão ao 

Alto do Tabor 

R$ 5,00 30 R$ 5,00 R$ 150,00 

10 Estadia em Portalegre R$ 39,65 20 R$ 

40,60 

812,00 

TOTAL R$ 5.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
Documentários do Projeto 
A História e a Cultura dos 

povos da Serra do Bom Jesus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGOS UTILIZADOS PARA TRANSCRIÇÃO 

 

Informações Importantes: 
 

1) Os nomes dos entrevistadores e colaboradores são apresentados com iniciais das loca-

lidades onde as entrevistas foram realizadas e/ou conforme os municípios onde essas ocorre-

ram, bem como numeração para distinguir os sujeitos de uma mesma localidade.  
 

2) No caso do documentário do DVD 2, essas siglas são acompanhadas das letras DC 2 

(Documentário 2). Tem-se assim, os seguintes códigos: 
 

Entrevistador (a) LG 1 Entrevistador/a de Luís Gomes 1 

Entrevistador (a) LG 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 2 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 1, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 2, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 3 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 3, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 4 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 4, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 5 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 5, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 6 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 6, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 7, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 8 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 8, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 9 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 9, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 10 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 10, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 11 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 11, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 12 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 12, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 13 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 13, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 14 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 14, Documentário 2 

Entrevistador (a) LG 15 DC 2 Entrevistador/a de Luís Gomes 15, Documentário 2 

Colaborador LG 1 Colaborador de Luís Gomes 1 

Colaborador LG 2 Colaborador de Luís Gomes 2 

Colaboradora LG 3 Colaborador de Luís Gomes 3 

Colaboradora SQ 1 Colaboradora do Sitio Quati 1 

Colaboradora SQ 2 Colaboradora do Sitio Quati 2 

Colaboradora SQ 3 Colaboradora do Sitio Quati 3 

Colaboradora PT 1 Colaboradora de Portalegre 1 

Colaborador CP 1 Colaborador da Comunidade do Pêga 1 

Colaboradora CEN 1 Colaboradora da Comunidade Engenho Novo 1 

Colaboradora LG 1 DC 2 Colaboradora de Luís Gomes 1, Documentário 2 

Colaborador LG 2 DC 2 Colaborador de Luís Gomes 2, Documentário 2 

Colaboradora LG 3 DC 2 Colaboradora de Luís Gomes 3, Documentário 2 

Colaborador LG 4 DC 2 Colaborador de Luís Gomes 4, Documentário 2 

Colaborador LG 5 DC 2 Colaborador de Luís Gomes 5, Documentário 2 

Colaboradora LG 6 DC 2 Colaboradora de Luís Gomes 6, Documentário 2 

 

(???) Inteligível 

(...) Pausas pequenas e/ou momentos de voz pouco trunca-

da 

((PAUSA GRANDE)) Silêncio um pouco prolongado 

[Termo Entrevistador(a) entre col-

chetes e em Itálico] 

Intervenção dos pesquisadores 

♫Símbolos em Itálico♫  Sujeito cantando 

“Texto entre aspas e em Itálico” Citação direta da voz de outro sujeito 

(Texto entre parênteses e em Itáli-

co) 

Descrição de Gestos e Ambientes 



 

 

 

DOCUMENTÁRIO DO PROJETO: 

A História e a Cultura dos povos da serra do Bom Jesus 

JESUS – DVD 1 
 

OS NEGROS DO QUATI 
 

Entrevistador (a)
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 LG 1 

O município de Luís Gomes surgiu do desejo de conquista de novas terras, por parte do tenen-

te coronel Luís Gomes de Medeiros, vindo de Caicó, Rio Grande do Norte. Antes de aqui 

chegar, ele enviou o escravo Jacó e muitos outros escravos de sua propriedade, a fim de apos-

sar-se de terras devolutas. A sesmaria da Serra do Senhor Bom Jesus, foi alcançada por volta 

do ano de 1756. Aqui ficaram os escravos de confiança do tenente Luís Gomes de Medeiros, 

com a ordem de fazer prosperar essa pequena gleba de terras. Ao mesmo tempo, o tenente 

coronel partiu para a capital do estado do Rio Grande do Norte para legalizar a posse da nova 

terra. Ao retornar, já com o título de propriedade da Serra do Senhor Bom Jesus, que lhe asse-

gurava o direito de posse e usufruto da referida terra, o senhor Luís Gomes de Medeiros se 

deparou com a fartura que somente uma terra boa e fértil pode dá. Assim, este ergueu uma 

casa que se sucedeu a outras tantas, nos anos posteriores, de modo que em pouco tempo, ini-

ciou-se um povoado que atraía a atenção de muitos homens de negócios. Nesse período, mui-

tas outras famílias vieram para cá, entre elas, os Britos, os Sá, os Almeidas, os Pinheiros, vin-

dos da Paraíba, os Nunes do Rio Grande do Norte. Todas essas famílias possuíam escravos 

para cuidar da lavoura e dos afazeres domésticos. Esses escravos e escravas se misturaram à 

população local, de modo a não poderem serem identificados como uma linhagem distinta. 

 

ENTREVISTA 1  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Estamos aqui agora, aqui na, na Biblioteca Che-Guevara, hoje é primeiro de dezembro de 

2007, entrevistando o senhor Aécio Batista Cipriano e o senhor Aécio vai nos dar algumas 

informações a respeito da origem dos primeiros escravos ou ex-escravos os descendentes de 

escravos, os que vieram para cá, pra a serra de Luís Gomes ou a Serra de Bom Jesus, vou pas-

sar agora para a aluna fazer as perguntas (...). 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Contasse um pouco da história dos descendentes de escravos que chegaram aqui. 

 

Colaborador LG 1 

Mais ou menos, em meados de 1756, por ordem do tenente coronel, Luís Gomes de Medeiros, 

filho do comandante José Gomes de Medeiros, grande fazendeiro em Caicó, chegaram nesta 

serra, o escravo Jacó, e vários companheiros que receberam a missão de, rumando ao sol po-

ente, encontrar uma propriedade para a fundação de uma fazenda. O escravo chegou aqui, não 

foi só, nem foi com o tenente coronel Luís Gomes de Medeiros. 

Entrevistador (a) LG 1 
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 Optamos por utilizar o termo entrevistador (a) para referirmo-nos a todos os professores (as) e alunos 

(as) e demais pessoas que realizaram as entrevistas, pois consideramos que o termo abrange, de forma objetiva, 

todos os sujeitos descritos. A escolha se deu ainda, tendo em vista que em alguns momentos das entrevistas não 

conseguimos discernir quem é o entrevistador (a), se professor ou aluno, uma vez que nem sempre o sujeito 

aparece, apenas a sua voz. 
 



 

 

 

Vinha com outros escravos? 

 

Colaborador LG 1 

Ele veio com outros escravos e aqui chegando. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Fixou residência, aqui? 

 

Colaborador LG 1 

Subiu a serrania e encontrou um clima ameno e muito agradável e em cada árvore que chega-

va tinha uma abelha situada, em cada cupim, também tinha outra abelha e numa grande tim-

baúba, onde se prever hoje a Praça José Fernandes, cercada de enormes cajazeiras, eles se 

hospedaram na sombra dessa timbaúba, fizeram as suas refeições e foram dormir o sono do 

meio-dia, aí se acordaram com duas orquestras de aves canórias. Então eles rumaram ao norte 

e lá se depararam com uma lagoa, cuja copa das árvores se encontrava e a água era gelada e 

eles arrodiaram, quando eles chegaram na lagoa, os pássaros (...) pararam de cantar e eles 

arrodiaram a lagoa e encontraram que a lagoa sangrava e onde a água corria, existia um cor-

dão verde de tabocas, que aquilo ali tinha sido plantada pelos índios que habitaram essa nossa 

região e que foram expulsos daqui em 1700, mas que (...) os escravos, encontraram ainda 

muitas tabocas e a mandioca chamada Mãe de Pepa. Lá eles chegando, as aves pararam, mas 

eles escutaram outro toque sonoro de aves, aí eles deixaram a primeira lagoa e subiram o alto 

e lá encontraram a lagoa que hoje é a lagoa de Senhora Santana que também era igual a outra, 

cheia de árvores e pássaros. Aí eles ficaram muito satisfeitos chegaram lá na barraca, aí fize-

ram um sorteio, mandaram um escravo de volta ao tenente coronel Luís Gomes de Medeiros 

que morava em Caicó, contando a história do acontecimento, né? e o mais que eles viram (...) 

onça vermelha, guará, guaxinin, quandu, quati, tudo bebendo nas lagoas, num sabe, e aves 

tinha tudo, até o gavião, existia muitos e, estas lagoa, nesta época, elas eram perene, água de-

las, nesse tempo não existia esse negócio de falta de inverno, viu? a primeira seca veio em 

1877, essa, essas água corria direto, tanto da lagoa de Senhora Santana, como da lagoa de 

Dona Ester que hoje é de doutor José Fernandes, elas eram perenes. Agora com a devastação 

das matas, elas se tornaram seca. Hoje pra adquirir água lá foi cavar cacimbão. Aí o esc (...) o 

escravo voltou e contou a descoberta, mas o escravo Jacó ficou prantando uma roça com ou-

tros escravos. Aí o, o coronel, o tenente coronel Luís Gomes de Medeiro, ele, ele veio com 

uma manada, como pode dizer assim, com uma ruma de escravos, aí aqui começaram a for-

mar a primeira roça, mas ele voltou para Caicó, deixou os escravo aqui e de lá ele foi pra Na-

tal e lá ele requereu uma sesmaria que lhe foi concedida pelo capitão mor, Pedro Albuquerque 

de Melo, em dezembro de 1756 e cujos documentos e provas se encontram ainda nas escritu-

ras antigas, passadas aqui, em épocas diferentes. Agora, depois que os escravos fizeram um 

roça muito boa, foi constru (...), aí o coronel veio aqui e construiu uma casa que hoje não exis-

te mais, que foi destruída pelo, pelo genro de Tiquim. A primeira casa que ele construiu era a 

casa do velho Nesim Macaco, você se lembra, ali em baixo, aí Tiquim doou esta casa pro gen-

ro dele e o genro destruiu e construiu lá uns dois ninhos de joão de barro no local. Aí o capi-

tão, o tenente coronel, fez moradia, [Entrevistador (a): aqui em Luís Gomes] aqui em Luís 

Gomes e adquiriu fortuna. Além de construir a casa dele, ele construiu mais casa pra popula-

ção e sob o seu domínio, 1756 até 1831 ele e os dois filhos governaram Luís Gomes. O tenen-

te coronel Luís Gomes de Medeiros, o capitão Matias Gomes de Medeiros e o tenente Pedro 

Gomes de Medeiros, que assumiu o comando de Luís Gomes, a administração em Luís Go-

mes, em 1818, de maneira que esses três governaram de 1756 até 1831 e naquela época surgiu 



 

 

 

essa cidade aqui, cidade não, a povoação, como um, um esplendor para todo mundo, até que 

veio pra aqui caba do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba porque aqui foi o ponto (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Atraídos pela riqueza (???). 

 

Colaborador LG 1 

Era, aqui existiu, aqui, e aqui, foi o maior produtor de café  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Café, plantação (???). 

 

Colaborador LG 1 

Sim, foi o maior produtor de café que já deu na região, foi aqui em Luís Gomes.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem plantava café aqui em Luís Gomes?  

 

Colaborador LG 1 

Aqui, os caras foram simbora, em mil e, em mil e, em 1877 veio a seca grande, 88 e 89, três 

anos, aí o café se acabou e eles foram simbora pra Baturité e outros foram simbora pra São 

Paulo e Rio de (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

(???) 

 

Colaborador LG 1 

Hein?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

(???) 

 

Colaborador LG 1 

Era, era gente de fora, gente daqui, gente de fora e gente daqui, que veio pra aqui, por que (...) 

por causa do clima e por causa do progresso grande. Bem, esses escravos eles permaneceram 

aqui em Luís Gomes, trabalhando na região chamada Quati e Lagoa do Mato. Outra região do 

município não existia nenhum escravo e esses escravos permaneceram aí e eram ajudados, 

aqui em Luís Gomes, pelo doutor Adolfo Paulino de Figueiredo, que foi o segundo presidente 

da intendência do município de Luís Gomes, ele era quem dava cobertura a todos os escravos, 

era todos escravos lordes, bem direitinho, que o velho num (...) e ele doou as terras pra eles e 

eles se tornaram cidadãos ricos. Nós, nós tivemos aí no Quati escravo proprietário de terras e 

fabricante de farinha que era o recurso naquele tempo que existia mais aqui. Agora só que, 

nós não temos nem conhecimento de que esses escravos aqui, se reuniram pra trabalhar num 

quilombo daqueles qualquer, nesses quilombola, aqui nunca existiu quilombola, por causa 

disso, por que o povo daqui não tratava o preto como escravo não, ele tratava como cidadão 

comum, de maneira que nenhum quilombola foi (???) aqui. Agora, os descendentes aqui, de 

escravos que tinha aqui, eles trabalharam aqui, por exemplo, um alfer de Luis José da Fonseca 

e Silva que era proprietário do Sítio Oliveira, ele tinha (...). 

 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tinha escravos? 

 

Colaborador LG 1 

Vários negros, que trabalhavam com ele mas não eram escravos. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Eles ganhavam salários? 

 

Colaborador LG 1 

Eles ganhavam, eles ganhavam tudo, ganhava e, e além disso, o velho criava os filhos deles, 

por todo canto. Muito difícil aqui ter um escravo castigado. Aqui só quem deixou parte de 

terra para os escravos aqui, foi o doutor Adolfo Paulino de Figueiredo  

 

Entrevistador (a) LG 1 

E foi, o doutor Adolfo fez isso? 

 

Colaborador LG 1 

O doutor Adolfo Paulino, ele dividiu, a parte de terra que tinha aí no Quati, ele dividiu e deu 

em vida. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aos negros que trabalhava com ele? 

 

Colaborador LG 1 

Aos negros que trabalhava com ele e que trabalhava com todo mundo, que os negros traba-

lhava por dinheiro, num era como escravo não, eles ganhavam dinheiro, três conto de um, 

dois de outro, pra trabalhar, 1890 até 1895. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, quer dizer que o senhor, o senhor Antonio Augusto era posseiro de senhora Santana?  

 

Colaborador LG 1 

Era posseiro de Senhora Santana e além disso, ele tem, a família dele tem uma escritura de 

doação que foi o padre Valdécio, foi vigário aqui e era parente deles, aí já fazia muito tempo 

que ele morava nessa terra, aí foi, fez (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Legalizou? 

 
 

Colaborador LG 1 

Ele fez a (...) legalizou a escritura pro, pro seu Antonio Augusto. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quando, quando o senhor Manuel de Brito chegou a Luís Gomes, o senhor disse que ele era, 

ele era amigo da família dos Medeiros, do tenente coronel Luís Gomes de Medeiros, aí ele 

veio pra cá e ele, ele era um homem de posses, ele era um homem rico? 

 



 

 

 

Colaborador LG 1 

Homem rico,  

Entrevistador (a) LG 1 

Humn! 

 

Colaborador LG 1 

Muito dinheiro,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Humn! 

 

Colaborador LG 1 

Ele comprou várias partes de terra, naquela época não existia o papel moeda não, era só moe-

da verdadeira, num tinha nota não,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Não tinha nota não? 

 

Colaborador LG 1 

E ele pagava as compras dele, com cuia de oito, cheia de prata, prata de, de, de prata verdadei-

ra de cobre vei, e tinha delas que até ouro vinha dentro. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo. 

 

Colaborador LG 1 

Era o velho mais rico da região 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ele, Ele tinha negros trabalhando pra ele? 

 

Colaborador LG 1 

Não tinha nada, ele tinha não, tinha não,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ele era só comerciante? 

 

Colaborador LG 1 

Não Ele não era comerciante não, ele era um (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E qual era a atividade dele? 

 

Colaborador LG 1 

A atividade Ele era proprietário, era fazendeiro 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era fazendeiro? 

 



 

 

 

Colaborador LG 1 

É, mas ele não tinha escravo dele, 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas nas terras dele, não trabalhavam as pessoas? 

 

Colaborador LG 1 

Trabalhavam o povo, mas escravo aqui, comande, foi bem pouquinho os escravos que teve 

aqui, aqui num existiu 100 (cem) escravos. Desde o princípio de Luís Gomes que num teve 

(100) cem escravos aqui. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor ouviu falar, de um homem chamado, como eu já falei pro senhor anteriormente, o 

alferes Antonio Francisco Moreira do Nascimento, que era do sítio São Brás, como o senhor 

disse,  

 

Colaborador LG 1 

Sei. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Dizem que ele teve, ele era mercador de escravos, o senhor confirma isso?  

 

Colaborador LG 1 

Não, confirmo não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Confirma não, nunca ouviu falar? 

 

Colaborador LG 1 

Confirmo não, nunca ouvi, nunca ouvi falar que ele foi mercador de escravos, não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Mercador de escravos, que vendia escravos 

 

Colaborador LG 1 

Não, ouvi não, aqui, aqui, nessa nossa região aqui, num é do meu conhecimento, nem do co-

nhecimento da velha minha avó e de outros mais antigos de que nunca se venderam escravos 

aqui, nessa região. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Não, né obrigado ter sido aqui em Luis Gomes não, na aqui região que pega de Souza pra 

Tenente Ananias, Pau dos Ferros. 

 

Colaborador LG 1 

Eu sei que naquela região ali, de (...) de, hoje Vieirópoles,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Humn! 

 



 

 

 

Colaborador LG 1 

Lá existia. 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E viram (???) 

 

Colaborador LG 1 

É, lá existia venda de escravos, mas eu num sei quem era que vendia, sei que (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Num sabe quem era que vendia? 

 

Colaborador LG 1 

É, mas lá existia, lá os caba compravam escravos, lá e levava pra qualquer canto. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sim. Ah! os avós do senhor conheceram algum escravo? 

 

Colaborador LG 1 

Bem, até eu conheci. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor conheceu escravos? 

 

Colaborador LG 1 

Eu conheci escravo aqui, mas, mas (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem foram os escravos? 

 

Colaborador LG 1 

Mas eles, já tudo liberado. Desde quando foi a, a lei, a lei áurea, que eles foram liberados. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, mas quem eram esses ex-escravos que o senhor conheceu? 

 

Colaborador LG 1 

Aqui eu conheci, eu não tô lembrado dos nomes deles, mas eu conheci pessoalmente assim, 

avistando eles na rua e conversando com eles, mas já (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Eles trabalhavam aonde, esses escravos? 

 

Colaborador LG 1 

Mas eles já eram tudo cidadão. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Eu sei, mas trabalhavam aonde? 



 

 

 

 

Colaborador LG 1 

Eles trabalhavam no Quati. 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

No quati, nas terras lá que o senhor falou 

 

Colaborador LG 1 

Sim, foi. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, muito bem. 

 

Colaborador LG 1 

Porque eles só trabalhavam ali naquela região, porque só onde existia o núcleo negro, era ali, 

só que eles não criaram o quilombola porque (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Porque não foi desenvolvida essa comunidade. 

 

Colaborador LG 1 

É, não foi desenvolvido. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo. Que ano era isso, o ano que o senhor avistou o escravo, mesmo que não tenha lembra-

do do rosto dele. 

 

Colaborador LG 1 

A: era, o, oi, o escravo era o seguinte (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor tinha quantos anos, nessa época? 

 

Colaborador LG 1 

Esse escravo, inda era do doutor Adolfo Paulino de Figueiredo, que morava em Souza, mas 

todo ano ele vinha visitar seu Adolfo Paulino, neto do outro, né? aí vinha visitar dona Ester e 

passava de semanas e mais semanas, aqui na casa de dona Ester, a nora de doutor Adolfo Pau-

lino. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sei. Isso era no ano, que ano, mais ou menos? 

 

Colaborador LG 1 

Isso era nas eras de 60. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

1960? 

 



 

 

 

Colaborador LG 1 

Sim, 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sei. 

 

Colaborador LG 1 

Ainda era viva, era. caboco brabo era o pai de Severino, o avô de Ilto ali? Seu Caboco (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor conheceu Caboco (???)? 

 

Colaborador LG 1 

Conheci, era coveiro,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era coveiro (...) 

 

Colaborador LG 1 

Era coveiro aqui, do cemitério  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Do cemitério. 

 

Colaborador LG 1 

E ele, quando morria um caba, ele plantava um pé de macaxeira na cova do caba e quando a 

macaxeira tava boa, ele arrancava e comia. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era?! 

 

Colaborador LG 1 

Era o velho, o veio (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor sabe a procedência dele, como foi que ele chegou aqui? 

 

Colaborador LG 1 

Foi pegado a, foi pegado no Icó,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

No Icó? 

 

Colaborador LG 1 

A dente de cachorro 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É!? 

 



 

 

 

Colaborador LG 1 

Era um caboco brabo mesmo, eles, eles, negro eu num sei se ele era não, 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Não? 

 

 

Colaborador LG 1 

Sei não. Sei que ele era dos índios verdadeiro mesmo  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Dos índios verdadeiro? 

 

Colaborador LG 1 

Porque, talvez ele tenha sido até dos icós, os índios que habitaram Luís Gomes. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sim. 

 

Colaborador LG 1 

Mas ele chegou como (...) era brabo ainda, amarrado, 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Amarrado? 

 

Colaborador LG 1 

Amarrado. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E era, o senhor conheceu ele? 

 

Colaborador LG 1 

Direto, eu conheci e sabia até onde ele morava ali na rua do Cachimbo.  
 

 

ENTREVISTA 2  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Boa noite aqui a todos, né? começar aqui a entrevista com o senhor Pedro Bernardino, né is-

so? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O nome completo do senhor, como é? 

 

Colaborador LG 2 

Pedro Alves Bezerra 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pedro Alves Bezerra? O nome da mãe do senhor, como era? 

 



 

 

 

Colaborador LG 2 

Bernardina Maria do Espírito Santo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Bernardina Maria do Espírito Santo?! muito bem. O nosso intuito aqui hoje, nessa sala, com 

essa entrevista com o senhor, é pra poder a gente resgatar um pouco da história das pessoas 

que fizeram a cidade de Luís Gomes que primeiro moraram aqui em Luís Gomes, primeiros 

moradores. E eu queria dizer pro senhor e pra sua família, que esse projeto nasceu, de uma 

fala da sua filha que foi, que tá aqui, que é Verônica. Um dia eu tava dando aula lá e conver-

sando com ela e ela espontaneamente me disse com todas as letras: “Professora eu tenho or-

gulho de ser, de ser descendente de escravo. Minha avó era escrava”. Então a partir dessa 

fala dela, a partir desse depoimento dela que ela deu em sala de aula, me veio a idéia de fazer 

um projeto que buscasse resgatar isso, por que hoje em dia é tão difícil, as pessoas geralmente 

querem esconder que são escravos, as pessoas tem a tendência de, de dizer que não são des-

cendentes de escravos, escondem até mesmo a própria raça, a própria, é, é, condição de ser 

negro, por que é muito difícil ser negro no Brasil, por que é muito difícil admitir que é des-

cendente de escravo num país como o Brasil, né isso? Então, eu achei muito bonita a fala de-

la, ela falou com muito orgulho. Pois pronto, chegou o dia da entrevista, então, a gente já sabe 

o nome do senhor, né seu Pedro? Aí eu queria que o senhor contasse de onde veio a mãe do 

senhor e como é que o senhor tem certeza que ela foi escrava ou que ela era descendente de 

escravo? 

 

Colaborador LG 2 

Ela chegou aqui, ela veio mais madrinha Marta, que madrinha Marta Casou com o finado 

Aluisio Ernesto, aí foram conviver, né? ((PAUSA GRANDE)), aí, nós vivemos um horror de 

ano aqui e, e madrinha marta, tinha ela como irmã dele, eram irmão, num sabe? agora, ela 

nasceu no sul de Alagoas, em Palmeira dos Indio aí veio pra Juazeiro do Norte, aí lá em Jua-

zeiro, um dia pegou (...) o finado Augusto Fernando pegou amizade lá com um homem lá, um 

patrão dele e iria fazer, comprar mercadoria lá no Juazeiro, aí ele disse, seu Augusto, o se-

nhor, vamos fazer diferente dessa vez, o senhor, quero me despedir do senhor, lá em casa que 

é pra eu lhe dá um presente. aí, quando foi na hora dele receber o presente, era duas garotinha. 

Era minha mãe e madrinha Marta, né? e madrinha Marta (...) disse o aqui o presente, essas 

duas meninas, aí foi ele disse, agora eu quero o seguinte, o senhor (...) me, me prometa que 

vai zelar essas duas crianças? ele disse, vou zelar, isso não precisava nem você pedir isso, que 

você ta dando é a um homem, aí trouve minha mãe e madrinha Marta. Aí foram criar elas 

duas, depois de moça ((PAUSA GRANDE)), ele nunca desprezou, ficou criando elas, né? aí 

moraram elas, moraram elas duas juntas. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A mãe do senhor morreu com quantos anos de idade? 

 

Colaborador LG 2 

Nós num tem certeza não, era veia, veinha. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era bem velhinha? 

 

Colaborador LG 2 

Veinha. 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela veio andando, ela veio de carro, ela veio com alguém? 

 

Colaborador LG 2 

Veio, elas vieram viajando, (...) nesse tempo o povo (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Andando a pé? 

Colaborador LG 2 

Era, nesse tempo era no pé. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

No pé, num tinham (...) 

 

Colaborador LG 2 

É 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E elas vieram, por quê? Por que elas saíram de Cachoeira, de, de Palmeira dos índios e foram 

para, pro ceará? 

 

Colaborador LG 2 

Pra vim, pra vim morar por que (...) tinha, tinha lá um movimento nessa época, aí diziam que, 

que quando nascia uma criança, aí os home nasce e aquele pai de família tinha condição de 

criar aquela criança, se num tivesse, a polícia mermo, né? Como o caso de hoje, a pessoa pega 

uma criança e butar pra, pra estudar, né? aí o (...) num é, tem as creche, né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que o senhor acha, ou ouviu ela dizer que ela se sentia ameaçada de onde ela esta-

va lá em Palmeira dos índios, é assim, aí ela veio fugindo (...) 

 

Colaborador LG 2 

Para vim, pra, pra (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela e dona Marta? 

 

Colaborador LG 2 

E dona Marta. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É verdade que dona Marta tinha um irmão e que esse irmão veio junto com ela e com dona 

Bernardina? 

 

Colaborador LG 2 

É sim, é veio. 

 

Entrevistador (a) LG 1 



 

 

 

Como era o nome dele? 

 

Colaborador LG 2 

Eu num, num lembro no momento não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Que fim levou esse homem que ninguém sabe dele? 

 

Colaborador LG 2 

Ficou lá pra, pro Juazeiro, Juazeiro (...) 

Entrevistador (a) LG 1 

Ficou pra lá, num veio pra cá não? 

 

Colaborador LG 2 

Juazeiro do norte. Ele num vei não, ele veio, vinheram pra cá, ele voltou pra lá. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sei, aí quem foi o, o homem que recebeu Dona Marta e Dona Bernardina de presente? 

 

Colaborador LG 2 

Foi o finado Augusto Fernandes 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela tinha marcas, assim, de, de escravidão, de que foi, de que pertenceu a alguém, que alguém 

marcou ela? 

 

Colaborador LG 2 

Aqui teve, teve, teve pessoa de idade que foi marcado com ferro, que nem ferro de, de ferrar 

gado. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela foi marcada com um ferro de ferrar gado? 

 

Colaborador LG 2 

Já teve gente aqui (...) minha mãe mesmo não era não, mas, mais ela é por causa disso 

 

Colaboradora LG 3 

(???) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Alguém viu essa marca, Verônica? 

 

Colaboradora LG 3 

Elas viram.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Maria de Charrão, quem mais? 

 

Colaboradora LG 3 



 

 

 

Na época, elas eram pequena, aí elas ouviram comentar com pessoas lá, agora assim, diga-

mos, minha mãe, minha mãe disse que viu, a minha mãe foi pro sepultamento tava lá tudo, a 

minha mãe conta pra gente que viu, a minha mãe viu 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Que marca era que tinha nela? 

 

Colaboradora LG 3 

Ela só falou que ela era marcada com ferro de ferrar boi, mas não disse assim, que, que como 

era assim, se tinha alguma letra algum número [Concomitante (Entrevistador (a) e Entrevis-

tada): alguma letra, algum número?] num disse, só falou que era marcada, ela e madrinha 

marta. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor já ouviu essa história seu Pedro? 

 

Colaborador LG 2 

Já ouvi. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Já ouviu? O senhor acha que isso é verdade ou não? 

 

Colaborador LG 2 

Eu acredito que sim,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Acha que é verdade? 

 

Colaborador LG 2 

Por que conversava, mais nois tudo reunido, minha mãe falava, certeza. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É certeza? Vou voltar ainda um pouquinho mais atrás. Na infância do senhor, é (...) que o 

senhor conviveu com sua mãe, com seu pai, com Dona Marta, que histórias que Dona Bernar-

dina contava sobre o tempo que ela, que ela viveu pela, a mocidade dela ou dos lugares aonde 

ela passou? 

 

Colaborador LG 2 
Ela conversava muito  

 

Entrevistador (a) LG 1 

E era? O senhor pode contra pra gente? 

 

Colaborador LG 2 

Ela contava muita coisa pra gente, agora (...) naquele tempo era, tudo era diferente de hoje, 

né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 



 

 

 

Sei. Mais assim, uma história que o senhor lembre, assim que ela contou, que o senhor nunca 

esqueceu?)  

 

Colaboradora LG 3 

Das galinhas pai, conte, conta pai  

 

Colaborador LG 2 

O que era, que eu (...)? 

 

Colaboradora LG 3 

Quando ela matava as galinha, quando, quando vocês chegava lá que matava os porco.  

 

Colaborador LG 2 

Ah!! 

 

Colaboradora LG 3 

Conta quando o senhor era (???) 

 

Colaborador LG 2 

(???) Foi, foi criada na casa de finado Augusto Fernandes, o pai de, de doutor Augusto 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Só um minutinho, ela foi criada na casa de seu Augusto Fernandes?) 

 

Colaborador LG 2 

Antonio Augusto Fernandes. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Antonio Augusto Fernandes? 

 

Colaborador LG 2 

É (...) 

 

Colaboradora LG 3 

O avô de, de Edijunho. 

 

Colaborador LG 2 

De Edjunho, foi. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O avô de Miguel. 

 

Colaboradora LG 3 

Isso, isso. 

 

Colaborador LG 2 

Foi, foi, não, aí (...) ela foi criada lá mais nóis.  

 

Entrevistador (a) LG 1 



 

 

 

Ela foi criada como escrava na casa de seu Antonio Augusto? 

 

Colaborador LG 2 

Era, foi  

 

Colaboradora LG 3 

Era, trabalhava (???) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela e dona marta? 

 

Colaboradora LG 3 

Ela e tia Marta 

Colaborador LG 2 

Dona Marta, era (...). 

 

Colaboradora LG 3 

Trabalhavam só pela comida, elas, elas num tinham direito a nada, somente trabalhar. 

 

Colaborador LG 2 

Naquele tempo num tinha salário, nada não; 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E eram tratadas como escrava, durmiam separadas da família, era? 

 

Colaborador LG 2 

Era só, o canto delas era só delas duas, num sabe?  

 

Colaboradora LG 3 

Um quartinho lá no final do muro. 

 
 

Entrevistador (a) LG 1 

Um quartinho no final do muro, era? ((PAUSA GRANDE)) sim pode contar. 

 

Colaboradora LG 3 

Vai pai, conta. 

 

Colaborador LG 2 

Mas o finado Antonio augusto queria bem a elas. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A era? Tinha pena delas? 

 

Colaborador LG 2 

Tinha o máximo de respeito, mas, ele zelava. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum. E o pai do senhor, quem era o pai do senhor? 

 



 

 

 

Colaborador LG 2 

Era melquíade  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Seu Melquíades? 

 

Colaborador LG 2 

Era. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Seu Melquíades era de onde, daqui de Luís Gomes? 

 

 

 

Colaborador LG 2 

Era daqui de Luís Gomes mesmo, butava água na, nas casa daqui de Luís Gomes tudim, esse 

povo foi criado (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Bebendo água, butado pelo pai do senhor? 

 

Colaborador LG 2 

Butado por meu pai. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hunrum, ok. Ela tinha alguma reza especial, assim, alguma coisa? 

 

Colaborador LG 2 

Minha mãe era uma mulher sabida  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era bem sabida, inteligente? 

 

Colaborador LG 2 

Era. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E quando assim o pessoal adoecia, ela tinha algum chá que só ela sabia fazer, alguma coisa 

assim? 

 

Colaborador LG 2 

Fazia, fazia tudo no mundo, olhe, foi traçado, esse povo foi criado lá em casa, 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Humn! 

 

Colaborador LG 2 

Olhe tudim sabia se virar. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela morreu com quantos anos, Dona Bernardina? 

 

Colaborador LG 2 

Morreu com mais de oitenta ano. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela tinha registro civil, tinha documento, ela tinha documento? 

 

Colaborador LG 2 

Nenhum, nenhum.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nenhum? 

 

Colaborador LG 2 

Nenhum.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Na casa lá, de seu Antonio Augusto, além do senhor trabalhar lá, que outras pessoas também 

trabalhavam, além de D. Bernardina, D. Marta, que outras pessoas também trabalhavam lá? 

 

Colaborador LG 2 

Ah! Nesse tempo tinha muito. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Todos eram negros ou tinha, ou tinha trabalhador branco também? 

 

Colaboradora LG 3 

Tinha tia Antonia, papai, tia Antonia de Neneu. 

 

Colaborador LG 2 

Tinha Antonia Neneu, Antonia Neneu, essa era daqui, era (...)  

 

Colaboradora LG 3 

Tinha Elisa, papai. 

 

Colaborador LG 2 

Tinha Elisa, Antonia Neneu era fia do, do finado Anísio. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum. Mas eram todos negros também, descendentes de, de escravos? 

 

Colaborador LG 2 

Era, era.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

De algum escravo eram? Eram todos negros, aí trabalhavam tudo lá pra o senhor Antonio 

Augusto? 



 

 

 

 

Colaborador LG 2 

É 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É? O senhor ouviu falar de um homem chamado Ventura, Ventura do Nascimento? 

 

Colaborador LG 2 

Ventura do nascimento?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sim? Do quati, muito bem 

 

Colaborador LG 2 

Sei, conheço, conheci ele; 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor sabe dizer se ele é descendente de escravo, também? 

 

Colaborador LG 2 

Nunca ouvi falar que eu, quando vim pegar o conhecimento, já foi depois de muito tempo, né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Foi com o tempo, já era, já tudo adulto, é? 

 

Colaborador LG 2 

É 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum. Naquela época que, que, que a mãe do senhor era viva, que Dona Bernardina era viva, é 

(...) e que o senhor ainda era assim, rapaizinho novo, o que é que se produzia aqui em Luís 

Gomes, de que é que o povo vivia? 

 

Colaborador LG 2 

Era só aqui era (...), nessa época era diferente, nessa época só era, só era mandioca 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Só era mandioca? Quantas casas tinham em Luis Gomes, o senhor lembra? 

 

Colaborador LG 2 

Quando seu Adolfo Paulino era, era vivo, ele disse a mim uma vez que tinha, tinha setenta e 

três bulandeira no município de Luís Gomes. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Isso tudim? Setenta e três bulandeira!? 

 

Colaborador LG 2 

Funcionando. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Funcionando. O senhor trabalhou nas casa de farinha? 

 

Colaborador LG 2 

Em vara de rodo, em vara de rodo aqui, eu, eu fui aprovado 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E era? Que é pra ficar mechendo a farinha lá, que é pra num deixar queimar? 

 

Colaborador LG 2 

Era. Nesse tempo, nesse tempo, eu ia mexer massa lá no quati, eu chegava lá, o finado Chico 

Bevenuto, o pai de Vicente Bevenuto  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sei. 

 

 

Colaborador LG 2 

Dizia esse nego veio aqui foi apartado para mexer massa por que eu, eu fazia, sabia fazer. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E por que o senhor acha, e por que o senhor acha que se acabou essas bulandeira? 

 

Colaborador LG 2 

Acabou sabe por quê? Por que agora o povo ta, ta tendo o juízo, naquele tempo pegava um, 

um maluco com precisão, com a casa cheia de filho que nem eu, por que olhe, eu, eu fazia, 

fazia mais extravagância na minha vida que eu queria criar esse, esses fios  

 

Entrevistador (a) LG 1 

(???) Aí tinham algumas histórias que os alunos contaram e eu vou perguntar pro senhor, se o 

senhor ouviu falar, tá bom? O senhor ouviu falar na lenda do escravo Biró, que foi obrigado a 

cavar a própria cova? 

 

Colaborador LG 2 

Eu não tinha visto não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nunca ouviu falar? Ouviu falar numa história de um homem que tinha um escravo, que tinha 

um escravo, que tinha um filho com uma escrava e mandou matar o filho e colocou dentro de 

um pote e enterrou numa ladeira? 

 

Colaborador LG 2 

(seu Pedro ri) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tô vendo que num é lenda. (risos)  

 

Colaboradora LG 3 

Foi real 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Foi real, mas o senhor só fala se o senhor quiser 

 

Colaborador LG 2 

Esse aí eu num sei não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Num sabe não!? 

 

ENTREVISTA 3 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Como é seu nome completo? 

 

Colaboradora SQ 1 

Maria da conceição Vintura do Nascimento 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Tá. O que, que a senhora lembra de quando a senhora era piquena? 

 

Colaboradora SQ 1 

Mia fia, o que eu me lembra de quando eu era pequena que eu trabalho na roça, que eu num 

sabia nem quanto era um, nem quem era dois, inda hoje já to veia, já to dentro dos meu no-

venta ano, inda hoje eu num to descansada não, por isso, se eu num trabalhasse eu já tava en-

costada, mas eu num deixo de trabaiá não, só quando eu morrer um dia. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

E a senhora lembra nessa época que a senhora trabalhava se havia alguém que trabalhava co-

mo escravo? 

 

Colaboradora SQ 1 

Não, esse tempo não tinha essas história de escravo não 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Num foi do seu tempo não, né? 

 

Colaboradora SQ 1 

Num foi do meu tempo não. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Mas a senhora já escutou alguma história de, se teve algum, algum, alguém que, que tinha 

escravos por aqui, que trabalhava com pessoas que eram escravas? 

 

Colaboradora SQ 1 

Também não 

 

Entrevistador (a) LG 2 



 

 

 

A senhora nunca escutou história desse tipo? A senhora conheceu, a senhora chegou a conhe-

cer a escrava chamada Bernardina? 

 

Colaboradora SQ 1 

Basta menina, era nosso ponto ali aonde mora Batista, na casa de sinhá Bernardina 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Na buladeira, né? 

 

Colaboradora SQ 1 

Era, na bulandeira de seu Anania assim e aquela casinha onde mora Batista ali. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

A senhora conviveu com ela? 

 

Colaboradora SQ 1 

Basta nos só vivia lá, ali era a casa do rancho, quando nois ia, siá Quilara, seu Filício, tudo era 

(...) 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Dona marta. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Dona marta conheceu? 

 

Colaboradora SQ 1 

Marta, Marta, Baza. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O irmão de D. marta, a senhora conheceu? 

 

Colaboradora SQ 1 

Conheci não, se conheci num me lembra. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Lembra não? 

 

Colaboradora SQ 1 

Não (risos), não. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Ela, ela nunca disse a senhora de onde ela tinha vindo não? 

 

Colaboradora SQ 1 

Disse não, hum hum. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que a senhora nunca perguntou a ela? 



 

 

 

 

Colaboradora SQ 1 

Nós era menina nesse tempo, né? nois de premeiro, que eu nunca fui a escola, vinha o povo, 

vá pra escola, eu disse “minina, eu já tô trabaiando pra ficar é veia, eu no tempo de nova, mi-

nha escola foi na roça pra eu hoje, de cinco hora aqui eu já to, rezo meu tercim e já to com as 

porta fechada e vou me deitar, pra eu ir perder sono pa ser besta, o que? eu já sou aposentada, 

graças a Deus. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Como era o nome de seu pai? 

 

Colaboradora SQ 1 

Pedro Vintura do Nascimento  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pedro Ventura, isso. 

 

Colaboradora SQ 1 

Pedro Ventura do Nascimento.  

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Filho de? 

 

Entrevistador (a) LG 2 

Filho de quem? 

 

Colaboradora SQ 1 

Filho de, de João Vintura. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Filho de João Ventura. Assim, o pai da senhora trabalhava pra quem?  

 

Colaboradora SQ 1 

Trabaiava pra quem? Nós trabaiva com, com seu Leão Pinto, era dono de terra, pegando daqui 

até encostar lá no Venha-Ver, quase tudo é terra dele, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

(???) 

 

Colaboradora SQ 1 

Não. 

 

Entrevistador (a) LG 2 

A senhora nunca escutou a historia que ele, ele possuía escravos? 

 

Colaboradora SQ 1 

Não, nesse tempo não usava essa história de escravo não e se usava eles também que era mais 

vei, nunca disseram pra gente, né? as histórias quandi, quandi nois encrontava os mais vei, 



 

 

 

fosse quem fosse, que ia mais papai, mais mamãe toma a bença a esse homi, a bença? Deus 

abençoe ai quandi foi um dia, nois já cresceno papai ia lá se vem um sem vergonha branco a 

cavalo, num cavalo, aí papai toma a bença aí ele ficou enchendo assim, filirmente eu num 

tenho parte com negro, daí eu disse, pronto papai, de hoje por diante o senhor pode passar 

nego, pode ser quem for num mande nois tumar a bença não, oh a resposta que ele deu pro 

senhor, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que a senhora sentiu na pele, o preconceito por que era negra? 

 

Colaboradora SQ 1 

Foi, que era negra, foi, aí (...). 

 

ENTREVISTA 4 

 

Colaboradora SQ 2 

Maria Martins Ventura 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O nome dos pais da senhora? 

 

 

Colaboradora SQ 2 

João Martins da Silva 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco, é (...) das histórias que a senhora ouviu 

sobre a família de seu Ventura, ou a família dos, do Nascimento que, que veio pra cá, pra, pra 

essa região, veio morar aqui em Luís Gomes, de onde eles vieram, onde foram criados? 

 

Colaboradora SQ 2 

Foram num tal de Barro Preto aqui em ruma do Panati. Chegaram aqui, casa veia cumadre, ele 

conheceu aí, né? Morava disse que com os aleijado, disse que caducando, butando aquele ne-

gocio na boca de uma cabaça, pois é 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem era Pedro Ventura? 

 

Colaboradora SQ 2 

Pedro Ventura  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum?  

 

Colaboradora SQ 2 

Era tio meu, Irma, irmão da minha mãe. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum. Quem era o pai de seu Pedro Ventura? 



 

 

 

 

Colaboradora SQ 2 

Era Boaventura do Nascimento. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Boaventura do Nascimento? de onde veio Boaventura do Nascimento? 

 

Colaboradora SQ 2 

Foi desse Barro Preto 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Barro Preto? 

 

Colaboradora SQ 2 

Barro Preto. Chegou aqui mais mamãe e tia veia, Brasilina e tio Pedro Vintura, né?  

 

Entrevistador (a) LG 3 

E Antonia? 

 

Colaboradora SQ 2 

E Antonia Vintura, né? 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum. E a senhora sabe dizer por que, que eles vieram pra cá, pra Luís Gomes? 

 

Colaboradora SQ 2 

Não, eu num sei não, né? só sei que eles vieram, saíram do Barro Preto, ali perto do Panati e 

vieram morar aqui e aqui morreram, tamos se batendo, nois. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A senhora tem assim, alguma (...) ouviu alguma história quando a senhora era pequena se 

existia a possibilidade de seu, de seu Boaventura ter sido descendente de escravos? 

 

Colaboradora SQ 2 

Sim, foi do tempo do escravo 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Foi? 

 

Colaboradora SQ 2 

Foi. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ele contava alguma coisa a senhora ouviu alguma história que pode contar pra gente? 

 

Colaboradora SQ 2 

Eu num, num sei contar não, né? Mais só sei que disseram do tempo que ele era, era no tempo 

dos escravos. 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Seu Boaventura?! Ouviu falar se por acaso ele foi criado com um homem chamado Francisco 

Moreira do Nascimento, o alferes. Alferes Francisco Moreira do nascimento? 

 

Colaboradora SQ 2 

Ele, ele foi criado na casa de seu Odilino Nascimento,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

(???) 

 

Colaboradora SQ 2 

apois é, seu Adilino Nascimento que quando ele caiu doente, inchado pra morrer, né? que ele 

morreu doente do coração, né? daí seu adilino veio buscar ele pra quando fosse a meia noite ir 

pro currá do gado, sentir o ar do gado, né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pra milhorar? 

 

Colaboradora SQ 2 

Pra milhorar. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Que era os remédios de antigamente? 

Colaboradora SQ 2 

De antigamente era esse aí.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era esse aqui?! 

 

Colaboradora SQ 2 

Apois era. Porque ele com aquela falta de ar, né? E dentro do currá do gado, pelo o, o arroto 

do gado, né? Disse que ventilava, apois é. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum, e o local, assim onde esse Adilino (...). 

 

Colaboradora SQ 2 

Meu avô, né? é (...) meu bisavô?! é avô, é, é avô.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Boaventura do Nascimento?  

 

Colaboradora SQ 2 

Boaventura do Nascimento.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Isso. 

 



 

 

 

Colaboradora SQ 2 

E o nome dele é Boaventura do Nascimento por caso desse veinho, seu Adilino. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Seu Adilino Nascimento 

 

Colaboradora SQ 2 

Seu Adilino Nascimento. O vei tinha muito gado, nera? pois é. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

De onde era seu Adilino Nascimento? 

 

Colaboradora SQ 2 

Agora eu num sei dizer se ele nasceu aí mermo no (...) ali no, no São Brás 

 

Entrevistador (a) LG 1 

São Brás? É perto de Tenente Ananias? 

 

Colaboradora SQ 2 

Ah! verdade. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Olha aí 

 

 

Colaboradora SQ 2 

É onde mora, apois é, apois é, apois é.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

 (???) muito bem 

 

Colaboradora SQ 2 

Que ali é furna dos Nascimento,  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Os nascimento. 

 

Colaboradora SQ 2 

É ali mermo, é ali, o São Francisco, o São Brás, apois é.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tenente Anania. 

 

Colaboradora SQ 2 

Tenente Anania.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Fora a família Nascimento, a senhora tem ouvido, ou ouviu falar de alguma outra pessoa que 

possa ter sido, é remanescente de algum ex-escravo? 



 

 

 

 

Colaboradora SQ 2 

Daí, pela idade que meu pai morreu cum (...) cum setenta ano, disse que era, ele era do tempo 

dos escravo [Entrevistador (a): é?] é. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Então a senhora acha que tem uma possibilidade muito grande do pai da senhora ter sido es-

cravo e a senhora ser uma descendente de escravo? 

 

Colaboradora SQ 2 

Pois é, pois é, proque ele morreu cum 70 ano, ele morreu em 44, né? cum 70 ano, era do tem-

po dos escravo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Dos escravos...o pai dele também, provavelmente o avô dele até sair nesse pessoal do nasci-

mento, de onde vem a origem do nome que deu... 

 

Colaboradora SQ 2 

Ele morava no Martins, meu pai, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Hum! 

 

Colaboradora SQ 2 

Ele foi criado lá, pois é. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tinham outras pessoas negras que moravam lá com ele ou que trabalhava com ele? 

 

Colaboradora SQ 2 

Não, mamãe passou esses quinze dia lá mais, mais meu avô (...) ela num falou não se tinha 

outros neguim ao redor não, talvez tivesse. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que a senhora acha que era só mermo a família da senhora?  

 

Colaboradora SQ 2 

Era 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo. Quem é a família da senhora hoje que ainda ta vivo? irmãos, filhos. 

 

Colaboradora SQ 2 

Eu num, eu num tenho filho não que eu num sou casada não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ah! A senhora é uma moça solteira, né? 

 

Colaboradora SQ 2 



 

 

 

É 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Seus parentes, que são seus parentes vivos? 

 

Colaboradora SQ 2 

Meu irmão, de irmão mermo, eu tinha nove irmã, comigo, né? Só existe eu, Expedita e Vintu-

ra que ele hoje tão no caminho. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Conheceu Solano Lopes? Solano Pinto 

 

Colaboradora SQ 2 

Ave Maria, conheci demais que nois trabaiava na terra dele, trabaiava na terra dele.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era um homem rico? 

 

Colaboradora SQ 2 

Era rico 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ele tinha pessoas que trabalhava pra ele? 

 

Colaboradora SQ 2 

Eles mermo, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É. A senhora conheceu, conheceu as marculinas? 

 

Colaboradora SQ 2 

Ave Maria, eu conheci demais, tinha dia que passava, arrancava daculá do João Ribeiro, pas-

sava o dia todim lá em casa, quando elas vinham da rua, elas jantavam lá em casa e uma hora 

dessas elas iam descendo pra casa.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

A senhora sabe de onde as marculinas vieram? 

 

Colaboradora SQ 2 

Sei não senhora. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem eram os pais de marculina, da marculina, das marculinas 

 

Colaboradora SQ 2 

Sei não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Simplesmente as marculinas existiam e ninguém conhece pai? 



 

 

 

 

Colaboradora SQ 2 

(???) Num foi cumade Edite morreu ali?  

 

Colaboradora SQ 3 

Foi. 

 

Colaboradora SQ 2 

Era três ou era quatro? Era mariana (...) 

 

Colaboradora SQ 3 

Era Aninha, Francisquinha e (...) 

 

Colaboradora SQ 2 

Era. 

 

Colaboradora SQ 3 

Maria Francisca (...) Maria Francisca 

 

Colaboradora SQ 2 

Mariana, nera?  

 

Colaboradora SQ 3 

Aninha, ninguém nunca conheceu.  

 

Colaboradora SQ 2 

Os pai dela mermo não, tudo solteirinha, nera cumade edite 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E não tinha pai, nem mãe, nem irmão? 

 

Colaboradora SQ 3 

Elas moravam só. 

 

Colaboradora SQ 2 

Moravam só, agora tinha  uns, agora tinha uns  

 

Colaboradora SQ 3 

Zé ferreira. 

 

Colaboradora SQ 2 

Zé ferreira tocador, nera? um sobrim, um sobrim dela, mas de ser de, de irmão, de pai agente 

num (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Elas era da família dos Ferreiras, as marculinas? 

 

Colaboradora SQ 2 

É, apois era 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E esses sobrin dela, depois ficaram, quando elas morreram, eles herdaram a terra delas, foi? 

 

Colaboradora SQ 2 

Eu num sei de 

 

Colaboradora SQ 3 

Herdaram não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Herdaram não?  

 

Colaboradora SQ 2 

Herdaram não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pra quem ficou as terras das marculinas? 

 

Colaboradora SQ 2 

Eu num sei pra quem ficou, só sei que elas morre (...) morreram aí nessa furna, vizinho com 

seu Marcelino Bispo, nera meninas? as minha (...) 

 

Colaboradora SQ 3 

A terra que elas moravam, cumade Eliane, foi que Marcelino bispo comprou a elas. 

 

Colaboradora SQ 2 

Sim! 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E elas sempre andaram juntas, nunca casaram e nem? 

 

Colaboradora SQ 2 

Nunca casaram, passava aqui pa rua, quando vinha de volta, passava lá em casa. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Elas viviam de que, elas faziam o que, as marculinas pra poder sobreviver? 

 

Colaboradora SQ 2 

Trabalhavam na roça, pra poder sobreviver, somente, pois era, nem louça num ouvia falar que 

elas fizessem. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Elas num criavam nem um bicho, assim, não, galinha 

 

Colaboradora SQ 2 

Galinha e bode é o que elas criavam, tadinha, mas gado, parece que nem jumento, eu nunca 

ouvi falar que elas criasse. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E elas vendiam os bodes ou faziam o que com o leite das cabras? 

 

Colaboradora SQ 2 

Fazia uns queijim, nera cumade edite?  

 

Colaboradora SQ 3 

Era, elas faziam. 

 

Colaboradora SQ 2 

Traziam pra nois uns queijim com umas caixinha de fósforo, desse tamanhim (risadas), mas 

era gostoso, viu?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

É bom, queijo de cabra. 

 

Colaboradora SQ 2 

O queijim de leite de, de criação. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Oh! A gente gostaria muito de agradecer a senhora, pedir que desculpasse aí, a intromissão de 

chegar sem avisar, a gente bem que gostaria de ter vindo assim com bem calma, nera Marga-

rida? Mas infelizmente, pense em duas pessoa ocupadas? (risos) mas graças a deus foi ótimo, 

muito obrigada, viu, por ter nos atendido, pois é. 

 

Colaboradora SQ 2 

Obrigado também, obrigada. (risos) 

 

 

 

(VISITA À PORTALEGRE) 

 

Colaboradora PT 1 

Bom, ok, pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem vindos a 

Portalegre, né? É uma satisfação tê-los aqui, realmente, é o primeiro grupo, assim de Luís 

Gomes, que eu recebo, um grupo muito bom, né a gente percebe, né? Pela, é, enfim, pela ma-

neira que vocês estão, enfim, é, é, educados e tal, enfim, muito bom e de uma serra pra outra, 

quero dizer que, eu já disse uma vez, adoro Luís Gomes, né? Se eu não fosse portalegrense 

acho que eu seria lá de Luís Gomes, enfim, então tá bom. Bom (mostrando um cartaz/pôster) 

aqui só uma paisagem aqui da serra, esse é o grupo de São Gonçalo, ta certo que é o objetivo 

de vocês aqui, né? Então a dança de São Gonçalo. A dança de são Gonçalo, ela é (...) surgiu 

na região do Doro, é (...) cidade do Amarante/Portugal. Então é uma tradição portuguesa, não 

se trata de uma tradição africana, ao contrário de que muitos pensam, ta? Então, é de origem 

portuguesa, os fiéis do santo São Gonçalo introduziram no Brasil, ainda no Brasil colônia, 

então essa tradição veio para o Brasil com os fiéis do santo e o santo, é, é (...) São Gonçalo, 

ele, ele foi, era tão reverenciado, que no Brasil nós temos cidades com o nome de São Gonça-

lo, né? Aí a gente tem lá, tanto no Sudeste, tem São Gonçalo no Rio de Janeiro, São Gonçalo 

em várias, vários outros localidades, São Gonçalo aqui no Rio Grande do Norte também, né? 

Tal era (...) o santo ser tão reverenciado, enfim, certo? Então foi introduzida pelos fiéis do 



 

 

 

santo aqui a, a dança de São Gonçalo e logo assimilada pelos escravos na época, né?. A tradi-

ção então vem com o pessoal, os escravos desde então, certo? Aqui em termos do Rio Grande 

do Norte, essa é a única manifestação autêntica, você ver, tem a cidade de São, de São Gonça-

lo do Amarante lá perto de Natal, mas São (...) a cidade não tem um grupo folclórico assim. 

Interessante é por que a cidade era de São Gonçalo, mas não tem o grupo, né? e nós aqui, dis-

tante, nós temos, justamente por que essa tradição era perpetuada pelos escravos, né? e nós 

aqui, nós temos quatro comunidades remanescentes, daí a explicação, até hoje a tradição vem 

passando de pai pra filho de geração a geração, a dança quase digamos, é, tem quase duzentos 

anos aqui, entendeu? num chega a tanto, é cento e poucos anos, enfim, mas é mais que cente-

nária. A gente não sabe, não tem uma data precisa de quando chegou o primeiro, ou os pri-

meiros escravos aqui, a gente sabe que existiram a partir dos colonos também que chegaram 

aqui, por que a gente, eu particularmente vi registros de, de (...) de escrituras muito antigas, 

ainda do período de 1740, 1787 por aí, em que essas escrituras elas tinham lá, todos os bens, 

por exemplo, fulano de tal, então tinha lá todos os bens dele, né? quantas casas, quantas cabe-

ças de gado, é, e quantos escravos, entendeu? e o valor de cada um desses escravos e ainda os 

escravo, as crianças também eram contadas também, entendeu? E eram, lá, lá na escritura tava 

denominado se, se, como, era menina cabrinha, uma cabrinha no valor tal, tal, tal, entendeu? 

então era uma pessoa, num era uma cabrinha, o animal, entendeu? a criação, eram pessoas, ta? 

então era isso. Esses documentos na época em que eu fiz essa consulta, eles estavam aqui no 

antigo fórum. Houve uma transferência de, e na época eu solicitei essa documentação que eu 

queria guardar, era arquivo histórico do município, depois houve uma transferência aqui do 

fórum na, ali, pra lá, e nessa transferência, sei lá o que foi que fizeram, sei que sumiu, essa 

documentação já procurei como se procura, sabe, assim? agulha num palheiro procurando 

realmente assim pra ver se você, por que não consegue, por que você é espetado, mas sumi-

ram, extraviaram, não sei cadê, não sei infelizmente, era uma prova concreta, né? Mas nós 

não temos mais não e assim muito ainda muito deterioradas, eu lembro, mas escritas a mão e 

tudo mais, sabe? Enfim, mas era uma prova realmente de que nesse, nessa época já existiam 

os escravos aqui. Alguma, a comunidade João Novo (...) há relatos de que ela surgiu a partir 

de escravos fugidos, vindos de uma comunidade de aqui, da capitania de Pernambuco, deno-

minada engenho de dentro e aí eles fugidos desse, dessa localidade chamada Engenho de Den-

tro chegaram aqui e fundaram engenho novo, entendeu? e o Pêga é uma comunidade que foi, 

Anh! misturada com índio, ta certo? os índios também, os índios também fugidos, né? Que na 

época da (...) na época do aldeamento indígena as, as piores terras foram destinadas aos, aos 

indígenas, então uma, uma das líderes dos índios chamada Cantofa e aí vem a lenda de Canto-

fa e Jandi aqui na serra, né? Então Cantofa certa, certa manhã resolveu reunir o seu povo e 

investir contra a vila de Portalegre, lógico que os índios não tinham um poder de armamento, 

né? tão forte quanto os, os colonos aqui e foram vencidos, né? e (...) nessa batalha, então eles 

iam ser, foram todos presos, algemados e iam, (...) ser encaminhados até a Fortaleza dos Reis 

Magos onde iriam ficar presos, só que nesse percurso, aqui logo ao desceu da serra aqui na, já 

nas proximidades de Viçosa, então eles foram cruelmente fuzilados, foram todos assassina-

dos, fuzilados, alguns se fingiram de mortos, como foi o caso de Cantofa, de Jandir, um índio 

chamado João do Pêga, né? Que era da tribo dos Pêgas e, enfim, e aí eles fugiram, tal e João 

do Pêga deve é, se infiltrou aqui nessa região onde hoje possivelmente seja o Pêga, daí hoje é 

Pêga, entendeu? Cantofa e Jandir ficou nessa região, pra aqui, onde hoje compreende a mata 

da bica, mas um certo, certo dia encontraram Cantofa e aí, ao encontrarem Cantofa assassina-

ram também na presença de Jandir, daí aí, tem alguns autores que dizem que Jandir conseguiu 

escapar, outros dizem que Jandir também foi pega e foi morta e aí assim, a gente prefere ficar 

com a versão de que Jandir conseguiu escapar e Jandir era neta de Cantofa, né? E Jandir con-

seguiu escapar mata a dentro e pronto, né? Então aí tem até lenda de quem passa assim, horas 



 

 

 

altas da noite, na madrugada, ali pela bica então ouve a voz de quem canta e o choro de al-

guém que ta chorando assim, então, quem, a voz de quem canta seria de Cantofa, né? que ela 

gostava de cantar e de rezar o ofício a Nossa Senhora e, anh! E o choro seria da neta Cantofa, 

né? chorando pela morte da avó, certo? Lá do mirante dá pra gente avistar um, um certo lugar 

assim, que não tem vegetação e que chamam de cova da índia, então Cantofa teria sido enter-

rada nessa localidade, então não nasce vegetação por que ali é a cova da índia, né? Um local, 

um local lendário também e que a comunidade daqui diz: que Ah! não nasce mato, por que ali 

foi enterrada Cantofa, é a cova da índia, certo? Entendeu? E então eu lembro que nessa época, 

eram comunidades assim, mais fechadas, muitos casa (...) casavam entre si, trocas entre si, 

entendeu, pra vim a cidade, era compli (...) por que não havia a questão da discriminação por 

que realmente, vamos colocar aqui, não vamos tapar o sol com a, tapar o sol com a peneira, 

certo, então, pois bem. Há uma agora, de umas décadas pra cá, a digamos, dos anos 80 pra cá, 

90 pra cá há uma abertura muito maior, então eu acho que até, por uma questão de mudanças 

também, de, de, de novas, novas políticas, nova mentalidade, enfim, né? então há uma, há 

uma interação maior, com os mais jovens, com a cidade, com as pessoas da cidade aqui e as 

comunidades e as comunidades com a cidade, entendeu? então há uma interação muito maior. 

É, uma coisa interessante assim também, é, eles não, não se assumiam muito não, num sabe? 

Não, não muito, mas em função dessa questão do resgate, digamos, comunidades quilombo-

las, essa coisa toda de serem certificadas pelo ministério e tal, e tal, e tal, então esse trabalho 

todo ta sendo interessante, por que isso traz de volta, é (...) os valores, a identidade, isso exa-

tamente, e aí eles se sentem mais valorizados com isso, prestigiados, exatamente; Então, acho 

que eles estão começando a se identificar, enfim, a se valorizar melhor agora, entendeu, as-

sim, de uns tempos pra cá. É isso, mas geral são pessoas assim, muito receptivas, muito na 

deles assim, também, entendeu? no geral são pessoas, eu considero assim, pra, enfim, pra, pra 

viverem onde eles viveram, vim de onde vim, são pessoas educadas, com a educação deles, 

mas enfim, num sabe, entendeu? É que você também tem que ver, ah (...) você, digamos, você 

num tem que chegar lá e que, e fazer com que eles se adaptem a você, muito pelo contrario, 

vocês, você tem que se adaptar a realidade deles, entendeu, né? Por que senão fica aquela coi-

sa do O colono e O colonizado, né? Que aí o colono vinha, queria implantar e forçar a sua 

cultura, num é assim, vamos né? então vamos lá, vamos à comunidade Pêga, então. 
 

ENTREVISTA 1 (EM PORTALEGRE) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Os alunos da Escola Estadual Coronel Fernandes, eles vieram pra cá, pra Portalegre, pra aqui, 

pra conversar um pouco com o senhor, pra poder saber as origens daqui, do pessoal que, que, 

formou essa cidade, dos primeiros habitantes, das pessoas mais antigas e de preferência das 

pessoas com descendência negra, com descendência, é, é, de remanescentes de quilombo de, 

de descendentes de ex-escravos ou de escravos alforriados ou de escravos fugidios, enfim, que 

prá cá vieram ou até também de (...) de procedência indígena. Então, esse é um projeto que 

tem por objetivo principal investigar a formação da origem dos povos que habitam a Serra do 

Bom Jesus, que é Luís Gomes, que é Luís Gomes. Aí pra poder a gente estudar a origem de 

lá, a gente também veio saber um pouco da origem de outras comunidades quilombolas e ti-

vemos a informação de que aqui em Portalegre nós temos quatro comunidades quilombolas, 

né? vocês tem quatro comunidades quilombolas. Uma delas é essa daqui, do sítio Pêga né 

isso? isso, e a outra comunidade é essa que o senhor tinha me falado agora há pouco de onde 

o senhor procede, que é a comunidade de Engenho Novo, é isso? pronto. O nome, o nome do 

senhor? 

 

Colaborador CP 1 



 

 

 

Manel Joaquim da Silva 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Isso, seu Manuel Joaquim, desde quando que o senhor veio morar aqui no sítio Pêga? 

 

Colaborador CP 1 

No sítio Pêga, em cinqüenta. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Em 50, 1950. E o senhor veio de onde? 

 

Colaborador CP 1 

Vim do Engenho Novo,  

Na comunidade de engenho novo 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Na comunidade de engenho novo 

 

Colaborador CP 1 

Nascimento no Engenho Novo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nasceu no Engenho Novo? 

 

Colaborador CP 1 

Nasci e me criei lá no Engenho Novo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem eram os seus pais? 

 

 

Colaborador CP 1 

Era Joaquim, Joaquim de Calisto. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Joaquim de Calista? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E a mãe do senhor? 

 

Colaborador CP 1 

Era Joaquina. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Joaquina de que? 

 

Colaborador CP 1 

Joaquina Florzina da Silva. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A é? E os avós do senhor? O senhor conheceu algum avô alguma avó? 

 

Colaborador CP 1 

Ah! Dona, num conheci não senhora, é, quando eu, ele faleceu, dum lado, como de outro, eu 

num cheguei a conhecer, eu nasci pequeninim, era pequininim num tinha conhecimento com 

eles, mamãe do mermo jeito, senhora, o pai dela mor...faleceu muito cedo e a família num 

pode, num pode conhecer, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, mas isso, mas o senhor sabe de onde vieram, de onde veio o pai do senhor, de onde 

veio os avós do senhor? 

 

Colaborador CP 1 

Tudo ali do Engenho Novo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Já eram moradores do Engenho Novo? 

 

Colaborador CP 1 

Já era morador do engenho novo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E, e os avós dos avós do senhor, o senhor nunca teve, assim, notícias, das pessoas mais anti-

gas, como foi que a comunidade de Engenho Novo surgiu, quem foram os primeiros morado-

res de lá? 

 

Colaborador CP 1 

Proque quem pudia explicar eram os pai e as mãe, né? Mas num explicaram de quem apa-

nhou, né? 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nunca disseram pro senhor? 

 

Colaborador CP 1 

Nunca disseram não senhora. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor conheceu ou teve notícia de que havia algum descendente de escravo lá no sítio En-

genho Novo? 

 

Colaborador CP 1 

Até isso também eles nunca publicava a família, né? Nunca publicou.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nunca comunicaram? 

 

Colaborador CP 1 



 

 

 

É sim senhora. é pois bem, se tem publicado, eu pudia responder, mas nesse ponto aí (...) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Num sabe dizer não? 

 

Colaborador CP 1 

Eu num sei não, é sim senhora, por que o engenho novo, teve os mais vei, que adepois que 

meu pai e o meu avô apanhou, né? já foi dos antigo, mas eu num sei. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Apanhou quer dizer recebeu, né? 

 

Colaborador CP 1 

Quem recebeu, sim senhora. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Isso encontrou, muito bem, a palavra é essa. 

 

Colaborador CP 1 

É isso que eu digo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ta ótimo. E, e sobre o grupo de dança, o senhor, cumé? Conhece o grupo de dança, chamado 

a dança de São Gonçalo? 

 

Colaborador CP 1 

Quer dizer, já assisti (???) e a muié lá em casa é dançadeira (risos) 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É dançarina do grupo!? Muito bem, olha aí. 

 

Colaborador CP 1 

(???) ói, né brincadeira não. 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela dança bem, humn? 

 

Colaborador CP 1 

E eu era piqueno e ela e a finada minha mãe também continua, [Entrevistador (a): Dançava?] 

tinha pré, tinha promessa da dança de São Gonçalo  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tinha promessa? 

 

Colaborador CP 1 

Ela tinha que fazer, né? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que pra dançar na dança folclórica do São Gonçalo, algumas pessoas também fazi-

am promessa por que faz parte de um ritual, é isso? 



 

 

 

 

Colaborador CP 1 

Ela vivia fazendo, justamente, sim senhora. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aí (...) a sua esposa, ela dança bem, direitim? 

 

Colaborador CP 1 

Ela aí? que! (risos) eu to vendo a hora ela ir pros Estados Unidos proque (risos). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Porque ela se apresenta bem! 

 

Colaborador CP 1 

Pra Natal, ela acha que daqui pra natal é perto. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ela já foi? 

 

Colaborador CP 1 

E já tem ido umas pouca de vez. [Entrevistador (a). é?] já. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aí o senhor gosta, acha bom? 

 

Colaborador CP 1 

Bom, ta bom, eu digo cada qual é que apriceia [Entrevistador (a): tá certo] e é, e é interessan-

te a dança de São Gonçalo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

É? O senhor gosta?! 

 

Colaborador CP 1 

Eu, eu só num sei é dançar. 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor num sabe dançar não, mas pode aprender ainda, ta em tempo ainda. 

 

Colaborador CP 1 

Senhora?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ta em tempo do senhor aprender ainda. 

 

Colaborador CP 1 

Não, o povo diz que eu já tou velho e o velho num aprende mais  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aprende. 

 



 

 

 

Colaborador CP 1 

Mas se fosse cultuivar, eu ia dançar ainda.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aí o senhor pegava dona Alaíde pa ensinar pó senhor, viu? 

 

Colaborador CP 1 

pa ensinar (risos)  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pois ta. 

 

Colaborador CP 1 

 (???) quando o camarada é mais moço, até nem por isso, mas já veio, o camarada diz, ói um 

veinho desse aí pro canto, mas né isso não, o veio também aprende. também. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aprende!. Oh! Seu Manel, de onde o senhor acha que, como foi que as pessoas aprenderam a 

dançar essa dança do São Gonçalo? 

 

Colaborador CP 1 

Isso aí já foi dos mais veio, acredita? que ensinaram esses mais novo, vem ensinando. Os ca-

beça, os mais veio acabaram tudo né? agora pra quem tinha atividade e gosto vieram continu-

ano, vinha continuano como inda hoje inda tá e hoje é que ta nas atividade, tem atividade pra 

dá a essa moçada (???). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Oh! Seu Manel conta aqui pra gente quem, quem são, ou quem foram os moradores mais an-

tigos daqui do sítio Pêga ou do sítio Engenho Novo que o senhor tem lembrança, quem eram 

as pessoas mais antiga, o nome das pessoas mais antigas que o senhor tem lembrança? 

 

Colaborador CP 1 

A senhora acredita que aqui mermo eu tenho lembrança daqui, que foi, um bucado desse ter-

reno aqui era Do vei Jacinto.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era do senhor jacinto? 

 

Colaborador CP 1 

Era do vei Jacinto. [Entrevistador (a): do veio jacinto?] sim senhora, sim, pois bem que (...) 

ele comprou esse terreno aqui, que ele num morava aqui, comprou esse terreno aqui, um véi 

que, que era dono desse terreno, um ta de Joaquim de Pêga, né? Joaquim do Pêga. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Joaquim do Pêga? 

 

Colaborador CP 1 

Sim senhora, ele apanhou esse terreno aqui do vei jacinto, quer dizer, desse vei Joaquim do 

Pêga, né?  



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E, e, e esse homi que era dono dessas terra aqui tudim ele tinha escravo não, pra trabalhar nas 

roça, pa trabalhar nos engenho? 

 

Colaborador CP 1 

Não, tinha não, era, tinha não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tinha não? Naquela época, tinha não? 

 

Colaborador CP 1 

Vivia tudo aí no mato, é tudo no mato [Entrevistador (a): Era?], é sim senhora, tinha não 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Certo, e as pessoas, assim mais velhas da, da comunidade, do sítio Pêga, quem eram os mais 

velhos do sítio Pêga e quem eram os mais velhos lá do, do Engenho Novo? Quem eram os 

moradores mais antigos que o senhor lembra? 

 

Colaborador CP 1 

A senhora acredita que os moradores mais véi eu num cheguei a conhecer não e também nem 

publicaram [Entrevistador (a): Não?] é. E aqui do Pêga do mermo jeito. Isso aqui foi com-

prado por muito tempo né? o vei comprou durou muito tempo, lá criou a família lá na baixa 

grande aculá e daí comprou isso aqui e pronto e, e ficou dele, no nome dele, só. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O senhor estudou o Mobral? 

 

Colaborador CP 1 

Estudei e sabia até assinar meu nome, devagar, num sabe? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Qual era o ano, mais ou menos? A década? De setenta? Sessenta? 

 

 

 

Colaborador CP 1 

Você sabe que foi de setenta pra cá (risos). [Entrevistador (a): pra trás, né] Foi pra trás. (Ri-

sos). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pois ta bom seu expedito. 

 

Colaborador CP 1 

E acredite que eu sabia assinar meu nome devagar, mas devido a agoniação do povo quando 

ia tira o dinheiro (...).  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sim, é ligeiro, ligeiro. 



 

 

 

 

Colaborador CP 1 

Ói, só queria a ligeireza, ligeireza, (Conversas incompreensíveis) ói e devido essa arrumação, 

perdi, num sei mais assinar meu nome, acredita?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Perdeu a prática? 

 

Colaborador CP 1 

Perdi, perdi.  

 

Colaboradora PT 1 

Aperrearam demais, né? 

 

Colaborador CP 1 

Senhora?  

 

Colaboradora PT 1 

Aperrearam demais. 

 

Colaborador CP 1 

Aperreavam demais, né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Só pra encerrar seu Manel. 

 

Colaborador CP 1 

A senhora acredita que esse pessoal mais vei pra trás num sabia de nada não.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sabia não? 

 

Colaborador CP 1 

Só, a questão era só o dedo.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Só o dedo! é. só pra encerrar assim num tem nenhum, nenhum história, assim, da região? 

Colaborador CP 1 

Devia num ter feito, num ter aceitado essa, esse a, esse acordo do dedo, isso sem fala..;  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que o senhor não acha bom colocar o dedo? 

 

Colaborador CP 1 

É, pois bem, mas até, inda hoje, inda ta, é o jeito (risos) é o, é o jeito que tem é butar, mas eu 

ainda vou (...)  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Mais ta em tempo do senhor aprender ainda 



 

 

 

 

Colaborador CP 1 

Rapaz eu inda vou liberar e ter paciência.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pra poder aprender a escrever? 

 

Colaborador CP 1 

Escrever justamente, inda vou aprender, se Deus quiser  

 

Entrevistador (a) LG 1 

 (???) Porque butar a digital, colocar os dedos nos documentos é muito, é muito fácil mas ao 

mesmo tempo também ignora a pessoa, deixa a pessoa sem aprender.  

 

Colaborador CP 1 

É justamente, sim senhora, mas eu ainda vou pelejar ainda, se Deus quiser (???) que vier e eu 

assinar ao meno o meu nome. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Pois ta bom, viu? Muito obrigada pela entrevista. 

 

Colaborador CP 1 

Vamos e desculpando, a dona num ta em casa pra fazer o café. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Não, não, o senhor vá desculpando aqui a gente, obrigada, viu?  

 

ENTREVISTA 2 (EM PORTALEGRE) 
 

Entrevistador (a) LG 1 

(...) da origem do sítio Pêga e do Engenho Novo, eu gostaria de saber, assim, que a senhora 

contasse pra nois quem foram os primeiros moradores daqui e como foi que eles chegaram 

aqui. 

 

Colaboradora CEN 1 

Como foi que eles chegaram aqui eu num sei entender por que eu já sou mais veia, mais das 

mais nova e aí eu num sei entender, agora lá do (???) nois vamos chegando dessas (...) desse, 

nesse grupo com a trinta do arrogado, o começo foi de lá e foi assim, de lá com, assim, o Pe-

ga, (???), então a historia do quilombola, nos estamos ligado uns no outro, num sabe? é de ex 

escravo, sim, por que teve escravo nesse lugar, nesse lugar aí teve, disse que teve nos tempos 

antigos, agora não, agora num tem mais não acabou. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sei antigamente, bem antigamente havia escravos aqui? 

 

Colaboradora CEN 1 

Havia. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Aonde? No sítio Arranjado, no sítio Pêga? 



 

 

 

 

Colaboradora CEN 1 

Não, no sítio São Tomás. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Foi no sítio São Tomás. 

 

Colaboradora CEN 1 

Foi no sitio São Tomás, vi dizer que era no sitio São Tomás.  

 

Entrevistador (a) LG 1 

humn, que havia escravos?! 

 

Colaboradora CEN 1 

Era. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sabe do nome de algum deles? 

 

Colaboradora CEN 1 

Sei não senhora. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A história num deixou registrado não?! 

 

Colaboradora CEN 1 

Deixou não, deixou não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Nas histórias que a senhora ouvia quando era criança. 

 

Colaboradora CEN 1 

Quando era criança, era, aí depois (...). 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Conte aí uma história que a senhora ouviu quando era criança sobre escravos ou ex escravos. 

 

Colaboradora CEN 1 

Só que diz que as negas trabaiva chucaiada, pra num, num parar o serviço. 

Entrevistador (a) LG 1 

Trabalhava com um chucalho (...). 

 

Colaboradora CEN 1 

Era com um chucalho que é pa tá batendo o chucalho todo o tempo, o que eu tinha era isso, se 

parasse sabia que num tava fazendo nada. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quem eram os donos dessas, dessas escravas, dessas negras? 

 



 

 

 

Colaboradora CEN 1 

Já morreram tudo. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas lembra, ficou algum nome na história assim que a senhora lembra que diziam que eram 

os donos desses escravos?  

 

Colaboradora CEN 1 

Aí eu num me lembro não senhora, não me lembro de jeito nenhum, me lembro não por que, 

eu quando eu vim alcançar já foi no fim, já tinham, já tinham morrido esse povo e já tava só 

os mais novos, num sabe? Aí pronto, ninguém sabe de nada. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E sobre o grupo, o grupo de dança de São Gonçalo, como foi que ele surgiu? 

 

Colaboradora CEN 1 

Sobre o grupo (...), o grupo de São Gonçalo surgiu do Pêga pro, do Arrojado, do Engenho 

Novo pro Pêga. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Do Engenho Novo pro Pêga? 

 

Colaboradora CEN 1 

Foi do Engenho Novo pro Pêga. Hoje o Engenho Novo, o povo já, o povo já saíram tudo, só 

tem os mais novos, agora é Arrojado, já vai (???) a  senhora sabe que tudo muda, né?  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Tudo muda, é 

 

Colaboradora CEN 1 

Agora tudo é arrojado, nois luta com esse grupo, ela sabe que nos vamo toda a vida (apontan-

do pra Alcerly) pra Natal, pra, qualquer lugar que nois vamo aqui é com elas na frente. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Mas a, a dança em si, como foi que a senhora aprendeu? com quem que a senhora aprendeu? 

 

Colaboradora CEN 1 

Aprendi com meus pais. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

E os pais da senhora aprenderam com quem? 

 

Colaboradora CEN 1 

A minha mãe era dançadeira, o, o bisavo do meu marido era mestre  

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era mestre?! 

 

Colaboradora CEN 1 



 

 

 

Era, aí depois ele morreu e ficou Bonifácio véio, que era o mais véio, morreu, aí ficou o filho 

de Bonifácio, hoje é o filho de Bonifácio, aí nois ficamos levando qualquer, qualquer coisa 

nois tamo levano, (...) temos um grupo de jovens e um grupo de adulto. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Assim, só pra descrever a dança, a dança conta a história de que? A dança de São Gonçalo, 

ela conta uma história, tem um mestre (...) 

 

Colaboradora CEN 1 

Tem um meste, tem a meste, tem a contra-meste e somo, somo doze dançadeira e dois homi, 

só, um cum surdo, e outro com pandeiro e o outro com violão. (???) dança não senhora, dança 

os netos, já os netos, já dança, já tem netos. Já o ano, pa o ano, o ano retrasado, eles já enfren-

taram a dançar, o grupo de jovens, enfrentaram a dançar nas comunidade da, do, da escola, 

sabe? aí eles já enfrentaram a, a, a, a dançar. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

O que, que faz a mestra? 

 

Colaboradora CEN 1 

A mestra vai indicar tudo quanto existir na dança, as cantoria, os canto, [Entrevistador (a): 

sim] nois sabe de tudo, eu sei de co, Adeilza sabe mais a letra, que é mais entendida de que 

eu, que eu sou mais analfabeta, eu num sei de nada [Entrevistador (a):. hum!] mas, mas levo 

o serviço. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Antigamente as pessoas quando morriam cantavam a noite toda a história do morto.  

 

Colaboradora CEN 1 

Era. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A senhora lembra desse tempo? Tem alguma notícia se havia alguém que cantava excelên-

cias? Já ouviu falar? 

 

Colaboradora CEN 1 

Já, já 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Já?! A senhora canta incelências, sabe cantar incelências? 

 

Colaboradora CEN 1 

Eu num sei cantar não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Sabe não? Mas conheceu alguém que cantava? 

 

Colaboradora CEN 1 

Conheci. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 ou 4 

Num lembra de nenhum trechinho, nem assim, um pedacinho da música, da incelência? 

 

Colaboradora CEN 1 

Lembro não, lembro não. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Era a noite todinha que se cantava num era? 

 

Colaboradora CEN 1 

Era a noite todinha. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

A noite inteira? 

 

Colaboradora CEN 1 

E hoje mermo a gente ainda usa cantar. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Ainda fazem isso na comunidade? 

Colaboradora CEN 1 

Faz. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Na comunidade de vocês? 

 

Colaboradora CEN 1 

É, na comunidade faz. 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quando falece alguém. 

 

Colaboradora CEN 1 

Muitas gentes faz, canta (???). 

 

Entrevistador (a) LG 1 ou 4 

Principalmente quando morre anjo, né? 

 

Colaboradora CEN 1 

É, quando morre anjo que canta as incelência dos anjos 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Quer dizer que tem incelências pra anjo e tem incelências pra adulto?  

 

Colaboradora CEN 1 

Pra adulto, é 

 

Entrevistador (a) LG 1 



 

 

 

E é, que interessante. (Conversas paralelas). Sim sobre da, da, do grupo, da dança de São 

Gonçalo do Amarante, a senhora podia cantar ou falar alguma coisa que, que é cantando du-

rante, um trechozinho. 

 

Colaboradora CEN 1 

♪Chegues, chegues companheiras, chegue, chegues companheiras, que já estão posto nos 

guia, que já estão posto nos guia, vamos ao pé do altar, vamos ao pé do altar, fazer nossa 

cortesia, fazer nossa cortesia, já queremos dá princípio, já queremos dá princípio, a esta nos-

sa devoção, a esta nossa devoção, conceder-nos a licença, conceder-nos a licença, pela pri-

meira jornada, pela primeira jornada♪, aí são várias cantigas. 

 

(Aplausos) 

Ainda querem mais? 

 

Entrevistador (a) LG 1 

Não, muito bem, obrigada, viu? 

 

Alguns estudiosos apontam haver uma linhagem de remanescentes de ex-escravos, por parte 

de D. Baza, no que foi investigado, sem sucesso, durante essa pesquisa, no entanto, os traba-

lhos realizados, através de entrevistas e de informações pessoais nos levam a constatar duas 

outras linhagens de remanescentes de ex-escravos, a de dona Bernardina e a do escravo alfor-

riado Ventura do Nascimento. Fica, portanto, confirmada, a presença da cultura afro-brasileira 

em Luís Gomes e a certeza de que devemos por isso lutar pela igualdade dos direitos, pela 

preservação dos hábitos e dos costumes, bem como pela identidade cultural deste município. 

É preciso também que reconheçamos que o preconceito e a negação da descendência da ori-

gem escrava tão arduamente enfrentado nessa pesquisa é fruto de um massacre cultural, ao 

qual o negro foi submetido durante séculos neste país. Fica pra nós a premissa de que somos 

os responsáveis diretos por tudo o que possa vir de bom ou ruim neste sentido. 

 

 

DOCUMENTÁRIO DO PROJETO:  

FORMAÇÃO CULTURAL DA SERRA DE BOM JESUS – DVD 2 
 

A PASSAGEM DE LAMPIÃO, A COLUNA PRESTES E OS PENITENTES 

 

PARTE 1: OS PENITENTES 
 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 
A formação cultural da serra do Bom Jesus é foco de nosso estudo. Neste programa serão 

abordados três fatos importantes da nossa história: a passagem de lampião, a coluna Prestes e 

os Penitentes. Os penitentes fazem parte da história da nossa cultura religiosa. Eles estavam 

espalhados por todo o município. Os nossos repórteres, alunos da escola Estadual Coronel 

Fernandes, colheram informações e nos contam esta história. 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
Grupos de penitentes estão espalhados, ainda hoje, por várias cidades do nordeste brasileiro. 

Dizem os mais velhos que os nossos começaram essa penitência no ano de seca. O aconteci-

mento se deu assim: depois de uma missa, ainda no século XIX, uns frades botaram as mulhe-

res e as crianças para fora da antiga capela de Luís Gomes, lá permanecendo só os homens. 

Esses foram orientados pelos religiosos sobre a prática da penitência. Foram muitos os que 

aderiram a essa prática. O ritual, então, teve início ali mesmo. Quando saíram da igreja era 



 

 

 

tanta chuva, que a água dava no joelho dos penitentes. Verdade ou mentira, isso é o que ou-

vimos dizer. Para conhecer essa história com mais profundidade, visitamos a serra de São 

José, antes de entrar no município de Luís Gomes, ainda no Venha-Ver, conhecemos as ruínas 

da antiga casa de oração, construída por eles.  

 

Entrevistador (a) LG 3 DC 2 
No alto da serra de São José, nos limites do município de Luis Gomes e Venha-Ver, está a 

casa de oração dos primeiros penitentes da região. Era nesse local que dezenas deles se encon-

travam e se reuniam para rezar e fazer suas penitências. Com o passar dos anos, a organização 

não mais existindo, o local servia para enterrar as crianças que morriam sem batismo, os pa-

gãos. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
Nas noites escuras ou de lua, quando o dever da oração lhes chamava, eles enfrentavam a ser-

ra e faziam suas orações pedindo por todos nós. Dona Salomé da Conceição no sítio Sirino, e 

seu Chico Belo são testemunhas desse tempo. 

 

Entrevistador (a) LG 4 DC 2 
Eles já vieram alguma vez nessa casa aqui, fazer alguma (...), um ritual desses? 

 

Colaboradora LG 1 DC 2 

Nesse tempo eu era, eu era moça ainda, eu era, aculá em cima, lá em casa, eles mora (...), eles 

ia, ia não, nóis ia era pra nós, nóis num via eles não, nós vinha era, vinha era pras novenas. 

 

Colaborador LG 2 DC 2 

Um tio de margarida que tava inventando [Entrevistador (a): como foi a história?] inventan-

do de, de (...) ser decurião dum (...) dum bucado que tinha. Eram (...) quase uns frangote e 

foram as novenas, eles lá nos totonho, lá foram e, e saíram, quando eles saíram ((PAUSA 

LONGA)) butaram pra eles, mas num foi eles não, acho que foi qualquer um outro, pegou 

fogo numa toalha e quando eles saíram que abriram as portas de dentro tava a toalha quei-

mando e aí culparam eles, mas (...) ninguém sabe como foi o fogo da toalha não. 

 

Colaboradora LG 1 DC 2 

Quando a gente (...) eles, eles se chegava, a gente fechava as porta tudo e nóis ia lá pra dentro 

da sala, lá pro outro canto [Entrevistador (a): vocês ficavam na sala, não era?] era, eles fica-

va na sala e nós ficava lá, lá pra dentro. 

 

Colaborador LG 2 DC 2 

Passa pelo povo e ninguém conhece, eles chega numa casa, as imagens assim, o oratório, o 

que é de porta de dentro, fecham tudo, tapam tudo que é pra ninguém ver eles e aí eles vão se 

açoitar, vão cantar e quando dá a hora deles, eles saem e vão simbora, as vezes sai cantando 

assim nas estradas, os bendito. 

 

Entrevistador (a) LG 4 DC 2 
Aqui, quem era o decurião dessa, desse setor aqui a senhora não conheceu ele de nome não? 

 

Colaborador LG 2 DC 2 

O decurião da desses (???) Joaquim Florenço 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 
Estamos na vila de São Bernardo, já na serra de Luis Gomes. Aqui viveu o maior número de 

penitentes de todo o município, o local preferido era esse, o alto do Tambor, um pouco acima 

da dita vila de São Bernardo. 

 

Entrevistador (a) LG 5 DC 2 
Aqui no alto tabor, também conhecido como alto do cruzeiro, um distrito da Vila São Bernar-

do, ficava outro ponto de encontro dos grupos penitentes. Com o passar do tempo o grupo foi 

se desfazendo e ficou um lugar, o cruzeiro. A capela veio por último com o pagamento de 

uma promessa feita por uma senhora da Vila que fica na parte baixa. Com muita freqüência, 

católicos sobem esse serrote para fazer as suas orações como se procurassem reviver aquela 

via crucis. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
Num tempo de fé muito mais ativa e de muita ignorância religiosa, as famílias recebiam os 

penitentes com muita alegria, desconhecidos porque ninguém poderia saber quem eram eles, 

todos os contatos eram feitos através de um decurião considerado o chefe deles. A senhora 

Maria Ismael conheceu de perto a fisionomia de um decurião, pois seu pai foi um deles e ela 

ainda se lembra de muitas histórias e cantigas desse tempo. 

 

Colaboradora LG 3 DC 2 

Era papai, era papai e Zé (...) era João de corro, era João Siriaco, um bucado, agora papai era 

decurião. aqui eu tenho a campa, a campinha deles, olhe quando eles tavam se açoitando, eles 

se açoitando muito, sabe? porque eles, os (...) eles cada um tem um ferrinho assim, ao fura um 

buraquim, três buraquim nelas três aí faz as pontas, sabe? aí fica a mola, olhe aí amola bem 

amoladim aí eles fica se açoitando, cantando, cantando e se açoitando, num sabe, aí quando 

eles tão se açoitando demais, aí o decurião balança essa campinha, num sabe? quando eles 

estão perdendo muito sangue, ele balança aqui olhe (...) que era meu pai, era tio Zé, tudim, 

eles cantou muito lá em casa, papai pelejava para eu entrar e cantar mais eles, e eu num entro 

não papai, eu num entro porque eu era pequena, tinha medo deles bater neu, aí eles passavam, 

passavam muito tempo eles ia pro cruzeiro, iam lá pra casa, agora o cruzeiro é aquele que ta lá 

em cima, do cruzeirão grande, num tem um cruzeirinho pequeno? pois era aquele cruzeirim, 

naquele era, era sete espada de dor, naquele cruzeiro tinha, [Entrevistador (a): sete espada de 

que?] sete espada de dor que chamava, sabe? que ele era, era tinha, sete espada, [Entrevista-

dor (a): era aquele pequenenim que ta por trás do grande?] era pro traz do grande ali, é por-

que quebraram, mas ali, pelas costas dele tinha uma taubinha assim redonda que tinha as es-

padinhas tudim, num sabe? no, de trás da taubinha tinha as espadas para quando eles, eles iam 

pras casa, aí meu pai levava, quando não era meu pai era tio Zé que levava o cruzeiro aí dei-

xava lá e com, as vezes com oito dias, quinze dias eles ia pegar o cruzeiro, vortava [Entrevis-

tador (a): aquele cruzeirim foi o último?] aquele cruzeirim que tá lá sim. [Entrevistador (a): 

foi o último que eles usaram?] foi o último que eles usaram, quando papai morreu, antes dele 

morrrer ele pediu para eu colocar o cruzeiro lá. O decurião quem sai com isso daqui, agora os 

penitente, é (...) o (...) o, o decurião balançava a campinha para dizer que estava chegando, 

chegando nas casa, aí era o decurião na frente e eles tudim acompanhando atrás, eles com (...) 

eles com a cabeça coberta, com a cabela amarrada, tudo com lençol, com lençol bem Alvim 

cobria  a cabeça [Entrevistador (a): mas sem camisa?] não, eles vinham de camisa agora 

quando eles tava (...) eles vinha se açoitar, aí eles tirava a camisa e muitos deles ia sem cami-

sa, tinha deles que amarrava a camisa na cabeça, tinha deles amarrava o lençol, os que tinha 

mais medo do povo descobrir, eles amarravam o lençol na cabeça, aí tinha deles que amarra-



 

 

 

va, pudia ta com a camisa amarrada, ninguém conhecia não, quando ele (...) quando eles che-

gava pra, pra eles começar a rezar as incelências, eles rezava o padre nosso, se ajoelhava tu-

dim e rezava o padre nosso, aí, aí papai ou tio Zé se levantava e balança a campa, quando eles 

balançava a campinha, aí eles começava a cantar incelências. ♪♪  Uma incelência que soooooe 

meu Deus, chuva senhor, pelo amor de Deus! Duas incelências que sooooe meu Deus! Chuva 

senhor, pelo amor de Deus! Três incelências que sooooe meu Deus! Chuva senhor, pelo amor 

de Deus! Doze incelências que sooooe meu Deus! Dai chuva senhor, pelo amor de Deus! 

Tende compaixão de nós, senhor, tende piedade de nós pecador! ♪ é essa a da parar de cho-

ver, é essa, essa ♪ doze incelências ♪, vou começar a dizer só o pé ♪ doze incelências da vir-

gem da conceição, oh! mãe minha, grande dor no coração, oh! filho meu, grande dor, sentin-

do eu ♪ aí eles começa de um, até doze só diz isso o tempo todinho, essa daqui passa a chuva, 

pode ta chovendo como ta, o caba cantar a chuva vai simbora. Papai num deixava eles cantar 

não, agora, agora tem o mês do meu Jesus do carvario. ♪♪  Meu bom Jesus do cravarooo, nossa 

cruz é de oliveira, nasceu do mais lindo cravo, que nasceu entre as roseiras; vosso divino 

cabelo, mais fino de que mesmo o ouro, quem me dera eu ta lá dentro, daquele santo tesouro, 

quem me dera eu ta lá dentro, daquele santo tesouro; a vossa divina cabeça, toda coroada de 

espinho, agora dizemos todos, meu bom Jesus do Bomfin; a vossa divina testa, mais fina do 

que a neve pura, vamos deixar esse sangue lá na rua de amargura; os vossos divinos olhos, 

declarados para o chão, fitados para nós, vossa divina paixão, a vossa divina face, cheia de 

escarro nojento, oh! fritados para nois, podecei maior tormento; a vossa boca bebeu fé e 

amargura, tudo por nossos pecado, padeceu nosso Jesus; vosso divino pescoço, enlinhado 

com uma corda, agora dizemos todos, Senhor! dê-nos misericórdia; os vossos divinos om-

bros, carregados com o madeiro, agora dizemos todos, meu bom Jesus verdadeiro; as vossas 

divinas costa, levou mil e cinco açoites, agora dizemos todos, meu bom Jesus do conforto; o 

vosso divino peito, trespassado com a lança, só por nossos coração, de tudo querer vingança; 

as vossas divinas mãos, pregadas em uma cruz, e as nossa sorta no mundo, ofendendo a meu 

Jesus, e as nossas sortas no mundo, ofendendo a meu Jesus; vossa divina cintura, atada com 

a toalha, agora dizemos todos, meu bom Jesus generoso; vosso divino joeeeiiii cheio de en-

sangüentado, lá na rua de amargura, foste preso e arrastado, os vossos divinos pés, cravados 

na mesma cruz, tudo por nossos pecados, padeceu meu bom Jesus, oferecemos esse bendito, o 

Senhor daquela cruz, em intenção de frei Damião e o menino Jesus e tende misericórdia, Se-

nhor, tende compaixão de nós pecador♪. esse aqui quando terminava a incelência, aí canta-

vam ele, aí num se cortava não, só se cortava na incelência, só o que se corta. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
O padre Raimundo caramuru escreveu num dos livros de tombo da paróquia sobre esta orga-

nização religiosa. Assim ele se expressou: “Nesse tempo, segundo semestre de 1955, tive con-

tato com os chamados penitentes. Já tivera notícias deles, quando da minha viagem ao sítio 

Caititu para examinar, ali de perto, a possibilidade de construir uma capela. Esses penitentes 

têm uma organização mais ou menos secreta. Entre eles há um chefe chamado no modo de 

falar deles de gurião, acho que seja corruptela de “Decurião”. A denominação tem o seu 

sentido nas penitencias que fazem. Em certos tempos eles se reúnem a meia-noite, secreta-

mente, em um lugar previamente combinado e ali rezam, cantam e se açoitam até sair san-

gue. Nessas horas trajam grotescamente, trazendo as calças arregaçadas até os joelhos. Al-

guns são bem aproximados da igreja, outros por exemplo, o chefe, que cheguei a conhecer, 

nem sequer faz a páscoa. Eles estão espalhados, sobretudo na zona oeste desta cidade ou da 

paróquia, uns na chapada da serra, outros no sertão”. Hoje os penitentes, não mais existem 

deixaram de se encontrar na década de 70. Restam apenas muitas histórias desse tempo que 

nos últimos anos estão sendo valorizadas, através de pesquisas orientadas por professores. 



 

 

 

Alguns dos penitentes ainda estão vivos. As histórias, eles as contam, mas sem assumir que 

um dia foram construtores delas. 
 

 

PARTE 2: A COLUNA PRESTES 
 

 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 
A coluna prestes deixou marcas profundas na história do Brasil. O nosso município, no mês 

de fevereiro de 1926 foi surpreendido com a presença de mais de 1.500 homens e mulheres. A 

população correu para o mato, na cidade, quatro ou cinco pessoas permaneceram, veja como 

isso aconteceu. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
O Brasil vivia um período político conturbado, o movimento tenentista liderado pelo capitão 

do exército, Luis Carlos Prestes e o major Miguel Costa foi iniciada em julho de 1924. A co-

luna prestes, como ficou conhecida, partiu do Paraná, sul do país, passou por treze estados 

brasileiros e foi formada a partir da união entre a coluna paulista e a gaúcha. Por onde ela pas-

sava procurava incorporar ao movimento pessoas e grupos insatisfeitos com o governo fede-

ral. No estado do Rio Grande do Norte, onde passou, vindo do Ceará, penetrou em apenas 

dois municípios: São Miguel e Luis Gomes, no primeiro encontrou razoável resistência. Em 

Luis Gomes essa resistência não aconteceu, muito embora tenha alguns Luis gomenses tenta-

do resistir, mas foram vencidos pelo medo e a superioridade numérica do inimigo, noticiada 

logo que as primeiras colunas penetraram, neste município. Vindos de São Miguel pela ladei-

ra dos minhuns, a mesma vereda que ainda hoje é o caminho que se estende do sítio sirino 

deste município, no pé da serra de São José e vai até o sítio minhuns do venha ver, passaram 

os homens da coluna. O caminho é tão estreito que é impossível duas pessoas caminharem 

lado a lado, em quase todo o trecho. Foi esse difícil trajeto que recebemos os chamados revol-

tosos na tarde do dia 4 de fevereiro de 1926, no sítio Imbé. 

 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 
Estamos na serra de são José, na área que pertence ao município de Luis Gomes, com altitude 

superior a 831 metros,
, 
é considerada a mais alta do estado. Nela ainda pode ser encontrada, 

uma flora nativa e uma fauna variada, gato do mato, raposa, tamanduá, guará, guaxinim, ma-

cacos e algumas espécies de pássaros. Quando a coluna prestes, ou revoltosos, como eram 

conhecidos pelo povo simples, deixou o estado do ceará e entrou no estado do Rio Grande do 

Norte, penetrando primeiro no município de São Miguel, foi por esse caminho acidentado e 

estreito que mais de 2000 revolucionários, nas suas montarias, alguns falam em 3000, entra-

ram no município de Luis Gomes, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 1926. A mata estava verde, 

era um período de inverno, ao longo deste programa os alunos da Escola Estadual “Coronel 

Fernandes”, auxiliados por seus professores, procurarão mostrar o que aconteceu por ocasião 

da passagem histórica desse movimento, por nosso município. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
Depois de percorrermos a pé, mais de duas horas e já cansados, chegamos ao sítio tigre de 

cima, primeira comunidade do município visitada pelos revoltosos. 

 

Entrevistador (a) LG 6 DC 2 

Ao descer a serra, o que deve ter demorado cerca de uma hora e meia, as primeiras colunas 

chegaram no sítio tigre de cima, na tarde do dia quatro, a época, assim como hoje, poucas 

pessoas moravam nesse lugar. Pegos de surpresa e por não saber do que se tratava quase não 



 

 

 

houve correria, como aconteceu na sede, a então Vila Luis Gomes. Da maioria deles foram 

exigido apenas que preparassem comida e em torça muitos foram presenteados com cortes de 

tecidos ou fazenda, como se chamava o (???). 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 
Ao chegarmos encontramos o senhor Pedro Belo, com quase cem anos de idade e morando no 

sítio Tigre de Cima ele se lembra muito bem dos acontecimentos daquele período. 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

A minha mulher era moça, morava nessa casa, aí, quando chergou a revorta, aí (...) aqui inva-

diram a casa do velho, butaram Paula de Medeiro pra fora, butaram a burraida pa comer, ras-

garam milho aí a vontade, um revoltoso quis carregar uma irmã dela, mais veia de que ela, 

meu pai tava aqui, foi quem pediu, pediu, pediu e ele (...) deixou de mão. Se arretiraram pro 

Imbé. Lá eles correram daqui pra nossa casa lá no Sirino, é daqui, um kilômetro, um kilome-

tro e meio. Eles levaram um cunhado meu até no Imbé [Entrevistador (a): o senhor lembra o 

nome do, do cunhado do senhor?] Zé Guilherme! de noite ele disse: eu vou lá em cumpade 

Jaime, foi e veio, chegou e disse: cumpade seu cavalo ta no cercado e você esconda bem es-

condido que eu ainda hoje vou dormir no mato, de fato fomos mermo. (...) Em 26, até do ano 

eu me lembro, 26. 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí o senhor lembra de quem era o Imbé naquele tempo, como era o nome do dono? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Me lembro, Major Baltazar. 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Baltazar. Aí tinha uma história de um povo que ficaram preso lá, o senhor lembra? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Me lembro (...) Pedro Rufino, o veio Zé Firino, meu padim mané matia, meu padim escapuliu 

e Baltazar, esses outros ficaram preso. Foram simbora, (...) no Imbé (...) eles fizeram muito 

estrago, logo aqui, mermo aqui dentro do Tigre fizeram muito estrago, comeram uma junta de 

boi manso do major Baltazar. Quando eles foram simbora daí uns dias, eu fui lá mais meu pai, 

(...) aí pai, meu pai disse assim: “Major, eu vim só saber, major aqui, que tamanho foi o seu 

prejuízo”. Ele era um homem que num mentia. Ele foi e disse: “Mane Belo, eu num tive pre-

juízo não. “Teve não Major?” “ tive não” que Mane Belo, eles levaram troço meu, a junta de 

boi maior que eu tinha e mio eles cumeram ela aí, mas mane belo, entre sela, Bride e corona, 

arma de fogo, eles num me deram um prejuízo de tamanho nenhum, deixaram troço que com-

pensa tudo. O, o prefeito nesse tempo era Antonio Germano, quase morre de correr e drumir 

no mato e quando a revorta foi simbora foram falar nisso e ele disse que era mentira, nunca 

saiu de casa. Ele só num fez morrer no mato.  

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Quantos dias que eles passaram aqui? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Passaram pouco tempo, a base de três a quatro dias, não foi mais do que isso. 

 



 

 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí assim, tinha muita gente? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Eram mil e quinhentas pessoas e Sávio das inácias, irmão do pai desse apifanio entrou na re-

vorta e um homem do, um rapaz do Piauí, que morava mais meu avô foram também para Luis 

Gomes, chegaram lá, entraram na revorta, Mané Piauí era o nome dele, que morava mais meu 

avô, levou até os troçozinho de meu avô lá entraram na revorta, foram simbora chegaram no 

Pinhancó, lá toparam (...). 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

O nome do avô do senhor? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Mané belo  

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí sabe dizer se ele voltou? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Os conhecido daqui que tava lá por perto, é quem conta que nesse fogo, lá só morreu o mais 

besta, Manoel Piauí, Sávio das Inácia que era esse meu parente e Zé Belo mais Antonio Belo 

num morreram porque vinheram simbora, escapuliram, se tem ido, tem morrido também, lá 

num foi brincadeira não  

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí teve uma história dum padre, num foi, que mataram? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

(???) fogo, o padre aristido que eles mataram lá, mas esse padre, antes de morrer, ele tinha um 

(...) um parabelo que era das armas de outrora, ele abarcou três revortosos que vinha descenda 

dá, lá de cima do coro da igreja e atirou neles derrubou três duma vez, mas aí eles pegaram 

ele, mataram ele, cortaram juntinha por juntinha. Mulher?!, muita (...) [Entrevistador (a): sim! 

criança?] Ah! aí eu num sei contar a senhora que eu (...) 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí, quando eles, quando eles chegavam na casa do povo, eles, o que é que eles pediam, o que 

é que eles queriam? Por que o povo já tava com medo, num era? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Era, levava os animais que tivesse na casa, levar roupas boa, dinheiro se tivesse, eram uns 

bandido, agora eles pegaram a se desmantelar desde, da morte do padre, (...) e, o governo 

venceu eles, tornou-se em nada e aí, eles iam bem aprumado mais de Pinhancó pra lá, eles se 

desmantelaram. 

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

O caminho que eles pegaram para chegar no Imbé, qual foi? 

Colaborador LG 4 DC 2 



 

 

 

Essa estrada aí. (a.p: aqui?) num era estrada era uma vareda. [Entrevistador (a): aí foi aquele 

monte de homem?] foi [Entrevistador (a): tudo por uma estrada?] mil e quinhento.  

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí ia de que? a pé ou era montado? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Tudo a cavalo, tudo a cavalo, agora (???) quando chegava numa casa, o dono da casa ficava 

com fome, por que se sobrava milho eles butavam tudo pra fora, tudo, tudo, tudo, você via a 

estalagem, os animais comendo milho.  

 

Entrevistador (a) LG 7 DC 2 

Aí eles, as roupas deles como eram, o senhor lembra das roupas que eles vinham vestidos, 

cabelo, como era? 

 

Colaborador LG 4 DC 2 

Era (...) era que nem essa nossa mesmo. [Entrevistador (a): calça, né? sapato] era, as muie 

tudo de calça, nesse tempo já usava calça, só elas mesmo, as que a...as do lugar né? de canto 

nenhum usava calça. [Entrevistador (a): usava só vestido, né?] de lá pra cá foi que apareceu. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Os chefes políticos de Luis Gomes, unidos nesse episódio saíram pela cidade e zona rural do 

município, a procura de homens que pudessem fazer a resistência, encontraram poucos dis-

postos a arriscarem suas vidas. O major Luis Júlio, em um relatório que fez sobre esse episó-

dio disse que a defesa de Luis Gomes seria feita com cem homens capitaneados pelo coronel 

Antonio Germano, havia porém outro problema, a falta de armas. O governo do estado que 

tinha prometido enviar material bélico e homens, não o fez a tempo e isso gerou um esmore-

cimento nos homens, ocasionando uma fuga em massa de quem morava na vila. Uma notícia 

trazida por um cabra de Baltazar, senhor do sítio Imbé de que a sua propriedade se encontrava 

tomada por numerosas tropas de rebeldes retrata a situação, pensavam nossos compatriotas 

pelas notícias oficiais que aqui chegaram do governo do Estado, que eles eram apenas uns 

setenta homens mal armados, eis o desfecho. Não precisou mais de cinco minutos para que os 

habitantes batessem em retirada. A vila de Luis Gomes só não ficou completamente vazia 

porque quatro ou cinco pessoas teimaram em permanecer, quanto ao número dos revoltosos, o 

escrivão Firmo Fernandes, em seu depoimento, diz ser superior a dois mil, é muito imprecisa 

a quantidade exata de homens que estavam ainda incorporados ao movimento, quando ele 

aqui passou. Há quem fale em menos, outros talvez, assustados com a presença de tanta gente, 

fale em mais. Tomando a direção de sua fazenda, logo que soube da penetração, ali, dos re-

beldes, Baltazar que se encontrava na vila de Luis Gomes, organizando a frente de defesa, foi 

preso com toda sua família na sua própria residência. Mais tarde, depois de uma conversa 

entre o comando e Baltazar, todos foram liberados. 

 

Entrevistador (a) LG 8 DC 2 

Na tarde do dia quatro chegaram aqui, no sítio Imbé, os primeiros rebeldes. A fazenda logo 

foi tomada por centenas deles. Major Baltazar Meireles, o dono da propriedade estava em 

Luis Gomes, recrutando pessoas para enfrentar a coluna. Retornando à sua residência, no ou-

tro dia bem cedo, na companhia de três dos seus homens, cabras de confiança, não querendo 

se submeter às exigências que lhe foi imposta recebeu ameaça de fuzilamento, só escapou 

devido ao pedido de sua esposa D. Emilia Conchec. O comandante da coluna logo ordenou a 



 

 

 

prisão de Baltazar e seus filhos, 15 homens do subdelegado Pedro Rufino e demais morado-

res.  

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

No outro dia bem cedo, depois de boa parte dos rebeldes terem pernoitado, no Imbé, no pé da 

serra, por volta de sete horas da manhã as primeiras colunas entraram sem encontrar resistên-

cia alguma na vila. Durante sua passagem, o comércio foi saqueado, alguns documentos do 

cartório queimados, os presos da cadeia foram soltos, o telégrafo quebrado e vários animais 

roubados. Na rua de frente a igreja, imensos pés de castanhola serviram de abrigo para os 

animais e os revoltosos. O comando maior ficou hospedado no prédio do telégrafo, casa hoje 

pertencente à professora Inesilha Figueiredo. Muitos pobres, sabendo de que cortes de fazen-

da estavam sendo distribuídos pelos revoltosos, voltaram à vila. Depois, pelas duas horas da 

tarde, entrou aqui em Luis Gomes em todo o Estado, o maior revolucionário composto princi-

palmente das figuras como Luis Carlos Prestes, Miguel Costa, Siqueira Campos, João Alber-

to, Cordeiro de farias, Djalma Dutra e outros não menos qualificados. Neste mesmo dia, dei-

xaram nosso município e entraram na Paraíba. Em Piacó mataram o padre Aristides. Depois 

de percorrer cerda de 25 mil quilômetros em território brasileiro, propagando a idéia de revo-

lução e levantando a população contra a oligarquia, em fevereiro de 1927 perseguidos pelo 

governo do presidente Washington Luis (1926-1930) o movimento dissolveu-se e seus parti-

cipantes tiveram que buscar refúgio noutros países. 

 

 

PARTE 3: LAMPIÃO 

 

 

Entrevistador (a) LG 1 DC 2 
Lampião, o rei do cangaço, penetrou no nosso município na manhã do dia 10 de junho de 

1927. As histórias contadas a seu respeito, correram no sertão como fogo em rastilho de pól-

vora, lenda e fatos reais se confundem, conheça essa história. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Era o ano de 1898, no dia 4 de junho, quando nasceu no sítio Passagem das Pedras no muni-

cípio de Vila velha, hoje Serra Talhada, no estado de Pernambuco, o menino Virgulino Ferrei-

ra da Silva, filho do pobre sertão nordestino, cresceu como muitos do seu tempo e região, su-

jeito a todas as adversidades, secas e muitas injustiças sociais. Entrou no cangaço muito mo-

ço, no ano de 1917, para vingar a morte do seu pai José Ferreira. Nos primeiros anos fez parte 

do grupo do senhor Pereira, depois formou seu próprio bando. Já famoso e temido, Lampião 

penetrou no nosso município, na manhã do dia 10 de junho de 1927. A idéia de entrar no Rio 

Grande do Norte partiu do cangaceiro Marcilon Leite que tinha seus pais e irmãos morando 

no sítio Japão, no pé da serra de Luis Gomes. Diz o povo que lampião não subiu a serra em 

respeito a senhora Santana, que era sua madrinha. O certo é que ele não o fez por não querer 

atrasar seu assalto a Mossoró, importante centro comercial da época. Tivesse ele tentado, teria 

enfrentado os nossos compatriotas, pois os políticos e comerciantes de Luis Gomes, princi-

palmente o coronel Antonio Germano, Galdencio Torquato e o major Baltazar Meireles junta-

ram homens e fizeram trincheiras em cada uma das entradas da pequena Vila. O mais difícil 

na preparação desse enfretamento foi convencer o povo simples, pois todos nesse tempo já 

tinham medo de Lampião. Esse medo levou os Luis gomenses, em muitos momentos, a fugi-

rem para o mato, a procura de refugio, muitas famílias chegaram a dormir no mato, devido ao 

medo da tropa. É certo que, antes mesmo de Virgulino Ferreira entrar no cangaço, Luis Go-



 

 

 

mes fora algumas vezes assaltada por cangaceiros vindos, principalmente dos estados da Para-

íba e Ceará, mas com relação aos cangaceiros chefiados por Lampião, apenas três fazendas do 

município foram assaltadas. Estamos na fazenda nova, aqui fica a velha casa de propriedade 

do coronel Joaquim Moreira, destruída a pouco atual pelo proprietário, o senhor Francisco 

Dermival. No lugar da antiga arquitetura estão sendo erguidos novos prédios. As imagens do 

passado estão sendo apagadas, sem que nenhuma voz se levante a seu favor. 

 

Entrevistador (a) LG 9 DC 2 

Nas primeiras horas da manhã do dia 10 de junho do ano de 1927, numa sexta feira, os bandos 

de lampião, Sabino e Marcilon, chegaram de surpresa à Fazenda Nova, no pé da serra de Luis 

Gomes, cujo proprietário era coronel Joaquim Moreira, o fizeram de refém exigindo a quantia 

de 20 contos de réis, obrigando o velhinho, ocupante de vários cargos políticos a montar em 

um cavalo e o conduziram por oito longos dias, até que o resgate fosse pago. Contam que por 

ocasião de liberdade, o coronel Antonio Germano que era seu sobrinho e filho de criação, fez 

uma festa para recebê-lo em Luis Gomes. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

O Bom Jardim, dentro do sítio Tatu, antes propriedade do coronel Antonio Fernandes Sobri-

nho, quase não guarda mais os traços arquitetônicos daquele tempo, a fazenda continua pro-

duzindo. 

 

Entrevistador (a) LG 10 DC 2 

Estamos aqui na fazenda bom Jardim, hoje do município de Major Sales, na época do municí-

pio de Luis Gomes, distante três quilômetros da Fazenda Nova, neste lugar, o bando capitane-

ado por Lampião faz sua segunda investida contra uma das propriedades do município de Luis 

Gomes. Sabendo que Lampião estava na Fazenda Nova, o proprietário daqui, Francisco Fer-

nandes de Oliveira fugiu com toda a família. Depois de quebrarem as portas, no interior da 

casa destruiu móveis e um relógio de parede. O tesouro da família guardado em um pequeno 

baú, dentro do oratório com brincos, anéis, pulseiras, trancelins, dezesseis libras esterlinas, 

alfaias, relógios de algibeira, só escapou por interferência de jararaca que disse que naquela 

casa poderia tocar em tudo, menos no oratório. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

A falta de preocupação dos nossos administradores com nosso passado é criminosa. Essa casa, 

já em ruínas serviu de morada para um dos fazendeiros mais ricos daquele tempo do municí-

pio de Luis Gomes, o coronel José Lopes da Costa, hoje pertencente ao município de Paraná, 

a casa bem podia estar abrigando o museu do cangaço, mas certamente isso não está nos pla-

nos políticos dos administradores. 

 

Entrevistador (a) LG 11 DC 2 

Pelas onze horas da manhã, o bando de virgulino chega aqui na Fazenda das Aroeiras, uma 

das propriedades mais ricas do município de Luis Gomes, hoje do de Paraná. O seu dono, o 

coronel José Lopes estava numa propriedade sua aqui perto, a esposa Maria José, estava em 

casa, dizem que, corajosa, tentou reagir mas foi logo vencida, a casa foi invadida, móveis fo-

ram quebrados, objeto de valor e cavalos foram roubados, o pai Odimílio foi jogado no meio 

do terreiro, potes de natas e muitos queijos foram jogados aos porcos. Maria José de 63 anos 

foi feita refém e conduzida pelos bandidos, dizem, fazendo troça, que o coronel Zé Lopes ao 

chegar lamentou muito mais o destino dado aos potes de nata e ao queijo que foram atirados 

aos porcos do que mesmo o seqüestro de sua esposa. 



 

 

 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Depois de andar um pouco, pisando o mesmo solo que Lampião e seu bando pisaram, chega-

mos à Lagoa da Anta, ainda na Aroeira. Naquele tempo, a vegetação estava verde, hoje não. O 

que se vê agora é muito sol e mato seco. 

 

Entrevistador (a) LG 12 DC 2 

O mato estava verde, as roças tinham produzido bastante, aqui nessa lagoa bem perto da casa 

principal da Aroeira, o morador de nome José Silva foi morto por um dos cangaceiros, com 

medo o rapaz tentou fugir a nado e o bandido de nome Graúna acertou com um tiro. Quando o 

pobre coitado, desesperado tentava chegar do outro lado foi essa, a única vítima de morte do 

município de Luis Gomes pelo bando de Lampião. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

O povo do lugar ainda lembra das histórias contadas daquele tempo. Diziam os mais velhos, 

fazendo troça que o coronel José Lopes, mais lamentou a quebra de seus potes de nata jogados 

aos porcos pelos bandoleiros do que o seqüestro de sua esposa. Encontramos pessoas como o 

senhor Damião Filho, um dos filhos de criação do casal José Lopes e Maria José que falou um 

pouco daquele dia 10 de junho de 1927. 

 

Colaborador LG 5 DC 2 

Ela contava a história o seguinte, que eles pra aqui foi trazido, Lampião veio até aqui por in-

termédio de Marcilon Leite. Marcilon Leite foi quem trouxe eles, foi quem trouxe ele aqui, na 

Aroeira e daqui eles saíram pra, pra aqui no, nessa direção aqui que tiveram perto de Marceli-

no Vieira, que antigamente era vitória, né? que houve assim, nessa época aí, houve um fogo, 

eles mataram um, um soldado lá, ainda mataram esse soldado e daí eles tiraram, passaram na, 

na casa do velho João Fernando nas lajes, de, de Marcelino Vieira assim de lado e daí eles 

desceram até que chegaram em Mossoró, né? que houve um fogo grande lá também e isso 

tudo aí eles já iam levando a velha mamãe Maria José, já iam levando ela, né? A minha mãe 

legítima nessa época ela tinha 15 anos, era uma mocinha nova  

 

Entrevistador (a) LG 13 DC 2 

O estrago foi grande, num foi aqui na casa, quando o bando passou, de Lampião? 

 

Colaborador LG 5 DC 2 

Não, você sabe? não, eles não estragaram muito não por que quando eles chegaram ali (...) 

[Entrevistador (a): tentaram  reagir?] não, quando ele, quando Lampião chegou, por que 

aquela casa ali, ela era, as paredes eram tudo broquiada, elas tinham um buraco assim (...) uns 

buraco assim, diagonal com a parede que você, pelo lado de dentro, você via quem tava en-

costada nessa parede aqui (aponta para a parede, enquanto fala) então Lampião tinha medo, 

eles tiveram medo por que Marcilon já conhecia, então ele já vinha, ele já vinha informado, 

ninguém [Pesuisadora: já vinha com todas as informações?] já vinha com todas as informa-

ções que eles não pudiam encostar nas paredes, né? o muro da casa dele, naquela época eles 

chamavam de gurita, o muro era feito assim, agora num canto da parede ele era buliado assim, 

era redondo, era uma parte assim, em círculo assim redondo e você ficava daquele lado ali, 

você via quem se encostava nesse muro aqui, desse outro lado aqui, você via quem tava aqui e 

as paredes da casa era assim, agora lamp (...) que ali eles iam entrar, realmente que eles vi-

nham para entrar, eles entravam mesmo, mas eles iam demorar porque eles tinham medo de se 

encostar, por que tinham pessoas dentro de casa, naquela, naquela época era bacamarte, as 



 

 

 

armas que tinham nessa época era bacamarte, rife, né, era o armamento do finado Zé Lopes, 

né? que isso daí ele tinha muito dentro de casa, né? e tinha umas duas pessoas dentro de casa 

e, e eles estavam correndo dentro de casa e tudo abaixado assim, né? e eles por fora sem, sem 

puder encostar nas parede. Aí numa hora lá, o cara passando o cara viu, que o cara levantou 

assim pra olhar mais ou meno, aí um cara que vinha no bando aí conheceu o cara que tava 

dentro de casa aí disse: olhe fulano de tal, você abra a porta por que nós vamo entrar e se você 

num abrir, na hora que nós entrar nós matamo, quem tiver dentro de casa morre, aí eles entra-

ram, mamãe nessa hora que tava dentro de casa, ela tinha, nessa hora que eles entraram, ma-

mãe pulou a janela que tinha lá atrás, ela tinha uns quinze anos naquela época, um cara che-

gou e disse: oh! garota do cabelo bunito aí quando foi baixando em procura dela pra cortar o 

cabelo aí ela pulou a janela, aí o portão do muro já tava aberto, aí ela correu e eles correram 

atrás dela fazendo aquele circulo, tinha um buraco aonde eles, o finado Zé Lopes tinha feito 

uns armazém e era numa época, já tinha passado o inverno, o carrapicho do mato muito gran-

de, ela conhecia o caminho, né? deu aquela volta, os cara desceram, assim, pra butar um ata-

lho para pegar ela, aí o cara caiu dentro daquele barreiro, até ele conseguir sair lá dentro aí 

mamãe já tinha sumido dentro daquele baxio e aí foi a história dela, terminou aí, né? por que 

ela fugiu mermo, aí eles (...) 

 

Entrevistador (a) LG 13 DC 2 

Como é nome da mãe do senhor, mesmo, seu Damião? 

 

Colaborador LG 5 DC 2 

Coleta Batista Maia, filha de Manel Batista Maia, né? e daí, pra eles tiveram, o finado Zé Lo-

pe tava no sítio dele, lá no Engenho Velho, no caminho aqui perto aí disseram “Lampião ta lá, 

lá na Aroeira, ele veio até perto, mas antes de descobrir no, no, no, na frente da casa que ele 

viu o acampamento de gente aí ele fugiu, ele voltou aí ficou a velha, aí então o que, que eles 

fizeram? aí a, a solução que eles acharam foi de levar a velha e realmente eles levaram ela, 

que dessa viagem, ela ficou uns quarenta dias com eles 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

E eles levaram até aonde? 

 

Colaborador LG 5 DC 2 

Eles, eles passaram nessa viagem que ela saiu fez toda essa trajetória, passaram, passaram em 

Mossoró, aonde houve esse fogo também, houve um fogo muito grande, de lá eles desceram 

pro ceará, eles tiveram lá pertim de Li (...) tiveram acampados no morro do Imbuzeiro que 

ficava perto da cidade de Limoeiro do Norte, na cidade de Limoeiro do Norte. [Entrevistador 

(a): Ela ainda com eles?] ela ainda com eles. Mamãe contava a história dele, esse cara aí, 

esse moço tava nessa lagoa pescando quando Lampião chegou ali e eles queriam pegar ele 

como refém pa sair com ele, né? aí na, época daquele, ele muito assustado e ele ficou na la-

goa, nessa época a lagoa era mais funda e ele ficou mergulhando e os cara chamando ele, 

chamando que ele saísse que não iam fazer nada com ele tudim, mas ele com medo e ele sem-

pre mergulhando e eles disse “ você saia, por que senão você morre, se você num sair”, então 

aí foram e pegaram e mataram o rapaz. Quem levou o dinheiro do finado Zé Lope, pa entregar 

a Lampião? foi João Vieira, João Vieira junto com, com o irmão dela, Antonio Batista, e mais 

umas pessoas que naquela época, o Antonio Batista que era irmão dela, também era uma pes-

soa assim metido, a querer proteger pessoas assim! assim gente desse povo de, de cangaço, 

de, né? E por que na realidade mamãe diz o seguinte Lampião mesmo era uma pessoa que ele, 

houve tudo isso aí, mas ele num era uma pessoa perversa, ele não era uma pessoa que andasse 



 

 

 

judiando, ele era contra, quando ela dizia que quando aquele povo que, que os cangaceiros 

que andavam com ele, quando eles faziam assim, qualquer maldade com uma pessoa aonde 

eles chegava, ele chamava a atenção e punia eles e ela dizia que eles, eles, eles andavam todo 

o tempo no coice, né? como eles chamavam, né? então, ela disse que aonde eles parava, ele 

mandava aqueles cara sair aonde tinha, que sabia que tinha uma fazenda, uma coisa, atrás de 

leite, alguma coisa pra ela, disse Oh meu filho, eles me respeitavam a altura mesmo, nunca, 

nunca faltaram com respeito comigo e aonde quando se acampava, deixava nois fora, daquilo 

ali, né? e de vez em quanto ia uma pessoa lá, pa saber como eles estavam, né? como eles ta-

vam e pra ela também, e eu acredito que também pra ela não fugirem, né? por que ela disse 

que eram (...) [Entrevistador (a): tinham cuidado com isso também?] tinham cuidado nas 

duas coisas, né? tanto de zelarem ela, como também de ela não fugir, né? mais ela disse que 

era todo o tempo procurando uma oportunidade mais num tinha jeito não, só fugiram mesmo 

quando eles, num fogo que eles deram, foi no fogo do Velame que aí a polícia quase pegava 

ele, só num pegaram por que eles (...) mais se fosse uma coisa, por que aí tinha se acabado a, 

a munição e eles num tinham mais nada,aí eles, um, um chefe lá, deles lá falaram com um 

cara da polícia lá que tava cum uma, cumé? brigando lá, num, num disputando no tiro lá, aí 

liberaram, deram oportunidade pra eles saírem, aí nessa daí também, eles saíram também, aí 

mamãe disse oi (...) é tanto que quando João Vieira chegou lá que foi, já já tinha a notícia que 

eles tinham sido já tinham liberados e lampião, ele num chegou nem a butar mão no dinheiro. 

Agora aí o dinheiro também eu não sei, se voltou [Entrevistador (a). o dinheiro também num 

voltou pras mãos dele?] não, parece que eu to pensando, que ela, ela nunca falou nada que o 

dinheiro tivesse chegado às mão dela, nem do marido dela [Entrevistador (a). era 20 conto de 

réis?] era vinte conto de réis, disse que só liberava ela quando ele mandasse os vinte conto de 

réis. [Entrevistador (a): Zé Lope butou muita dificuldade assim pra (...) dá esse dinheiro ou 

não, assim?] do meu conhecimento não, do meu conhecimento não, a, a história que eu via 

mamãe, que ela contava muito isso aí era dos vinte contos de réis e foi esse dinheiro que João 

Vieira, que se ele fosse hoje vivo ele, eu tenho certeza que ele contava essa mesma história. 

[Entrevistador (a): ela morreu aí ou em Marcelino Vieira?] mamãe morreu aí nessa casa, 

mamãe Maria José morreu nessa casa. [Entrevistador (a): então foi enterrada em Luis Go-

mes, né?] foi enterrada em Luis Gomes, ela e o finado Zé Lope. [Entrevistador (a): eu sei 

onde é o túmulo dela lá, em Luis Gomes]. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Mais adiante, numa de suas fazendas, já no município de Martins, foi preso o luis-gomense e 

coronel Francisco Germano da Silveira anos antes presidente da intenência deste município, 

irmão do coronel Antonio Germano. Com medo de represálias contra sua família, Marcilon 

que conhecia muito bem o rico fazendeiro entrou em acordo com o cangaceiro Sabino para 

soltá-lo, mas antes teve a promessa do seqüestrado Chico Germano de que nada de mal acon-

teceria a sua família. A nossa equipe, curiosa com a história do famoso cangaceiro viajou até 

Mossoró para conhecer de perto a cidade potiguar que enfrentou o bando de lampião no dia 

13 de junho de 1927. Na visita à igreja de São Vicente, os alunos conheceram o templo que 

serviu de trincheira. As marcas das balas ainda estão conservadas. Adiante, bem próximo à 

igreja fica a casa do coronel Rodolfo Fernandes, na ocasião prefeito do lugar, hoje a prefeitura 

chamada de Palácio da Resistência. O lugar abrigou o maior Piquet. Desse local, diversos 

heróis da resistência deram proteção ao prefeito, principal alvo de lampião. Armados, daqui 

partiu a maioria dos tiros que desbaratou o bando e deu fim a vida de dois cangaceiros. No 

museu municipal Lauro da Escócia, os alunos tiveram contato com fotos e informações im-

portantes sobre o cangaço. A diretora do museu, a senhora Maria Lucia da Escócia respondeu 

aos questionamentos dos alunos e professores. 



 

 

 

 

Colaboradora LG 6 DC 2 

O prefeito da época, que foi o homem mais forte que Mossoró já teve por que ele controlou 

toda a, toda a população de Mossoró pra que os homens ficassem nas partes mais altas fazen-

do trincheira pra na hora que Lampião chegasse em Mossoró então eles começariam a atirar. 

Então ele mandou outros bilhetes, os bilhetes por que tinha os reféns. Vários bilhetes foram 

feitos aqui para o prefeito e ele mandou dizer que num tinha, em um dos bilhete que ele pedia 

quatrocentos contos de réis pra que ele não entrasse em Mossoró, mas antes de entrar em 

Mossoró, poucas horas ele ainda mandou esse bilhete aqui que diz assim “Coronel Rodolfo 

estando eu até aqui pretendo, indo já foi um aviso aí para o senhorio, se por acauso me 

amandar será a importância que aqui vos pedi eu invito de entrada, aí porém não vindo esta 

importância eu entrarei até aí e penso que a Deus querer eu entro e vai haver muito estrago, 

porém se vir o dinheiro eu não entro aí mas nos resposte logo, Capitão Lampião”. Assim 

mesmo ele entrou em Mossoró, então quando aqueles que viu primeiramente a poeira dos 

cavalos, então eles começaram a atirar e fora um tiroteio muito grande e o maior foi travado 

na igreja de São Vicente onde tinha o senhor Manuel Duarte lá em cima das torres, então os 

outros, que nessa época num tinha comunicação, celular, nem telefone, então os outros come-

çaram a atirar, então o tiroteio foi muito grande, agora lá na igreja de São Vicente mataram 

logo um cangaceiro chamado Conchete, então Conchete quando caiu morto, Jararaca que era 

do bando também que tem um retrato dele aí, Jararaca foi atrás dos pertence por que o canga-

ceiro, num tinha cofre, o cofre, tudo o que eles roubavam, butavam nos bolsos dele, mais aí 

ele também foi mal sucedido, Jararaca quando ele foi chegando, atiraram nele também. Então 

como nessa altura era tiro por todo canto aí então Lampião resolveu recuar aí foram embora. 

No dia seguinte esse, esse cangaceiro Jararaca saiu se arrastando num sei como até muito dis-

tante de Mossoró, uma, uma, uma ponte que tem ali que o trem passava por ela no alto da 

conceição, então um senhor foi passando e viu aquele homem é, gemendo e foi lá e disse 

quem é você? ele foi e disse: eu sou do bando de lampião, mas num digo nada não por que eu, 

eu queria que você fosse na cidade, na farmácia comprar um medicamento que eu dava o di-

nheiro, por que eu tinha aqui pra você não me denunciar. Mas o homem recebeu o dinheiro e 

denunciou, quando chegou aqui, aqui era presídio, chegou aqui e disse tem um cangaceiro de 

lampião, enquanto isso a população continuava muito apavorada, as mulheres todas, quase 

todas saíram de Mossoró, então foram, trouxeram ele pra cá, pra aqui pra cadeia, que aqui foi 

cadeia e ele passou do dia 14 ao dia 19 dentro daquela cela ali de lado, então que é que resol-

veram, tinha um jornalista aqui muito novo, como vocês na época, se chamava Lauro Escócia, 

então Lauro Escócia veio aqui e fez uma reportagem com ele, com esse cangaceiro aí chama-

do Jararaca, então cabou-se, ele foi embora e desde Mossoró que Lampião foi perseguido, 

quer dizer que a derrota dele em Mossoró favoreceu às outras cidades que não havia mais 

saque, não matavam mais ninguém, por que ele viveu o resto da vida dele até 1938 escondido. 

Então teve uma cangaceira aqui, chamada Sila, ela veio proferir umas palestras aqui, na soci-

edade brasileira de estudo do cangaço que funciona aqui nesse prédio, então Sila que, várias 

pergunta fizeram a ela, ela disse que nessa noite tava conversando com Maria que era mulher, 

era a, a, a mulher de Lampião, né? Então ela disse Maria eu estou vendo uma luzinha ali, quer 

dizer que já era a polícia da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, tudo no encal-

ço daquele grupo de cangaceiro, do cangaço, então ela disse, não, num é nada não aquela lu-

zinha ali é de vaga-lume. Então disse que nem os cachorro de Lampião notaram que aquele 

povo vinham de uma vez pra pegar o bando, né? Então assim foi feito, eles invadiram, eles 

estavam numa gruta ali em Sergipe, invadiram e mataram muitos deles, mataram, então o que 

é que é que eles iriam fazer? ah! ele ia chegar na outra cidade e dizer. Eu matei, eu fiz, como é 

que ele ia provar? Então ele achou as cabeça dos cangaceiros dos nove, dos onze que eles 



 

 

 

mataram, então levaram como trunfo, ta aqui, olhe? Eu matei, ta aqui a cabeça deles. Então, 

depois de muito tempo as famílias dos cangaceiros fizeram, butaram na justiça e conseguiram 

juntar as cabeças com o corpo, que o corpo tinha sido enterrado num canto e a cabeça tava 

noutro, então conseguiram levar as cabeças para enterrar tudo junto. 

Entrevistador (a) LG 14 DC 2 

Estamos no Museu Municipal Lauro da Escócia. Quando Lampião esteve nessa cidade, em 

treze de junho de 1927 aqui funcionava a cadeia pública. Foi nesse espaço que o bandido Jara-

raca permaneceu alguns dias preso. Hoje abriga diversas peças que ajudam a contar a história 

de Mossoró, inclusive muitas fotos e outros documentos ligados a Lampião. Os heróis da re-

sistência que enfrentaram o bandido mais temido e famoso do sertão nordestino também são 

história nesse espaço cultural. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Aqui no Cemitério Público Municipal de Mossoró foi sepultado dois dos cangaceiros mortos 

no assalto do dia 13. 

 

Entrevistador (a) LG 15 DC 2 

José Leite Santana, mais conhecido como Jararaca, um dos mais temidos cangaceiros de 

Lampião foi baleado no tórax por um dos defensores que estava na trincheira da casa do pre-

feito Rodolfo Fernandes. Ao tentar fugir foi baleado de novo na coxa, foi preso nos arredores 

no outro dia por homens da força do tenente Laurentino de Morais. Permaneceu alguns dias 

na cadeia daqui, foi feita uma transferência para Natal no dia 21 de junho. Um dia antes, colo-

caram em um carro e o levaram a caminho de Natal, mas desviaram o caminho, indo para o 

cemitério, onde o arrastaram e o mataram a coronhadas, foi enterrado no mesmo túmulo do 

seu companheiro Colchete, que foi morto no dia da invasão. Sua morte foi ordenada pelo go-

vernador Juvenal Lamartine, mas até hoje têm-se jararaca como um santo. 

 

Entrevistador (a) LG 2 DC 2 

Expulso a bala da cidade de Mossoró, Lampião entrou mais adiante com seu bando em territó-

rio cearense. No estado do Ceará penetrou ainda com os dois luis gomense Feitos reféns o 

coronel Joaquim Moreira e a senhora Maria José. Joaquim Moreira teve que pagar a quantia 

de vinte contos de réis para obter a sua liberdade, esse dinheiro foi levado por Antonio Alves 

de Fontes e entregue no dia 18 de junho, quanto a Maria José demorou mais tempo e não pre-

cisou pagar os trinta contos exigidos por que foi liberta por Lampião que temeu pela vida dela 

e do prisioneiro Antonio Gurgel, no grande fogo ocorrido naquele estado, no dia 25 de junho. 

Lampião depois do assalto frustrado à Mossoró ainda viveu onze anos. Forças policiais e mi-

lícias civis, formada por vários estados do nordeste, não lhe deram trégua. Na sua terra não 

encontrou descanso, acompanhou vários de seus cabras sendo mortos e outros desertarem, a 

decadência foi maior após ser permitida a entrada de mulheres no grupo. A primeira foi Maria 

Déia, chamada de santinha por Lampião e de Maria Bonita pelos demais. Em 28 de junho de 

1938, as atividades do grupo chegam ao fim. Traído por um coiteiro, Lampião foi pego de 

surpresa na gruta de Angicos, município de porto da folha no estado do Sergipe. Liderado 

pelo tenente João Bezerra, a milícia matou onze cangaceiros, o fogo durou de 15 a 20 minu-

tos. As cabeças dos onze foram cortadas e enviadas para Maceió. A morte do rei do cangaço 

praticamente encerrou o ciclo. 
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