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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Analisamos aqui os sentidos e significados atribuídos
pela população de Montanhas, no Rio Grande do Norte,
a comensalidade de um bolo festivo referente à
emancipação política deste município. A comemoração
ocorre desde 1985, mas a partir de 1993 foi
acrescentada a sua programação um bolo de aniversário
que cresce a cada ano. Em 2010, quando realizamos a
nossa etnografia, o bolo teve 47 metros, equivalentes a
quantidade de anos de emancipação. Em meio à
programação desse evento existe a partilha do bolo em
praça pública, que é feita com as pessoas entrando na
barraca na qual ele é exposto. Durante a pesquisa
acompanhamos reuniões preparatórias do evento e da
fabricação do bolo, fizemos entrevistas semiestruturadas

com alguns comensais, observamos a festa e a
comensalidade do bolo. A coleta e a análise dos dados
etnográficos tornou possível por meio das categorias de
alimentares e de comensalidade em Montanari (2008) e
Poulain (2004) e de festa em Perez (2002). Assim
Conseguimos perceber as relações entre festa e
comensalidade de uma comida doce, no caso um bolo
de aniversário. Foi notado que esse doce é um símbolo
de construção de identidade para os montanhenses que
saboreiam em clima festivo e de muita excitação
coletiva.

PALAVRAS‐CHAVE: comensalidade, festa, identidade, bolo de aniversário, Montanhas‐RN.

PARTY AND COMMENSALITY: A CELEBRATION OF EMANCIPATION POLICY MONTANHAS‐RN
ABSTRACT
Here we analyze the meanings assigned by population
Montanhas, Rio Grande do Norte, the commensality
of a festive cake on the political emancipation of the
municipality. The celebration takes place since 1985,
but from 1993 has been added to your schedule a
birthday cake that grows every year. In 2010, when
we conducted our ethnography, the cake had 47
meters, the equivalent number of years of
emancipation. Amid the schedule of this event there
is a sharing of the cake in the public square, which is
made with people coming into the tent in which he is
exposed. During the research preparatory meetings

follow the event and making the cake, we
semistructured interviews with some diners, observe
the feast and the commensality of the cake. The
collection and analysis of ethnographic data made
possible through the categories of food and table
fellowship in Montanari (2008) and Poulain (2004)
and festival in Perez (2002). So we can understand
the relationship between party and commensality of
a sweet food, if a birthday cake. It was noted that this
is a sweet symbol of identity construction for
montanhenses who relish in festive mood and a lot of
collective
excitation.

KEY‐WORDS: commensality, party, identity, birthday cake, Montanhas‐RN
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FESTA E COMENSALIDADE: UMA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE
MONTANHAS‐RN
INTRODUÇÃO
Este artigo trata‐se de uma pesquisa etnográfica para uma monografia, sobre a
comensalidade de um bolo de aniversário referente à emancipação política do município de
Montanhas, no Rio Grande do Norte, a mesma foi realizada no ano de 2010 durante os festejos
que ocorreu no dia 20 do mês de julho. Esse evento começou em 1985 e em 1993 foi
acrescentada a sua programação um bolo de aniversário. Notamos que, com o passar de 17 anos
(1993‐2010), ele ganhou destaque e importância nessa comemoração. Um fato curioso sobre
esse doce é aumento de um metro a cada ano, em seu complemento, simbolizando em metro a
quantidade de anos.
No sentido de discutir a temática proposta e da identidade em contextos festivos,
elegemos como objeto de estudo a comensalidade do bolo de aniversário da emancipação
política de Montanhas, para os comensais, como uma expressão de ludicidade. Sendo assim,
nosso objetivo principal nesta pesquisa é compreender os sentidos e significados que os
montanhenses atribuem a esse momento festivo e de efervescência coletiva. Somam‐se a esse
objetivo, outros como identificar os sentidos e significados que a população do município cria
para este momento; descrever o processo de construção da festa de aniversário municipal,
dando destaque aos momentos de preparação e de partilha do bolo.
O método utilizado para obtenção e análise dos dados da pesquisa foi o etnográfico. Para
isso, foi necessário seguir as orientações de Oliveira (1997), para quem uma etnografia pressupõe
uma pesquisa de campo com observação participante, onde o olhar e o ouvir, precedido do
escrever, se constituem como atos cognitivos essenciais a apreensão do universo de pesquisa.
Além dos dados da observação participante registrados em diário de campo e em imagens, as
entrevistas foram elaboradas para que obtivéssemos dados históricos e etnográficos da
festividade, em especial, dados relacionados às diversas atividades da festa e principalmente
sobre o contexto da comensalidade. Estivemos também presentes em 2011, tanto nas reuniões
como participando dos principais acontecimentos da festividade e realizamos algumas
entrevistas1.
O nosso universo de interlocutores são moradores‐comensais, autoridades locais, boleiros,
decoradores envolvidos no evento. Também entrevistamos visitantes de outros municípios, que
foram prestigiar a festividade nos anos de 2010 e de 2011. No entanto, sempre procuramos ouvir
e olhar os demais participantes que estavam presentes no evento.
Na coleta e a análise dos dados etnográficos usamos as categorias de alimentação e de
comensalidade em Montanari (2008) e Poulain (2004) e de festa em Perez (2002). A partir desses
e de outros autores, podemos entender as relações entre um ambiente festivo com a
emancipação política de Montanhas e a comensalidade, neste caso a do bolo de aniversário.
FESTIVIDADES: O EXEMPLO DE MONTANHAS‐RN
O município de Montanhas‐RN fica, aproximadamente, 80 km da capital do estado‐ Natal‐
segundo o IBGE. A comemoração de emancipação política ocorre no dia 20 de julho. Entretanto,
1

Em 2012 e 2013 estivemos presente nesse evento, apenas para analisamos a continuação de sua tradição.
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existem outros festejos durante o ano, como a festa de Santo Reis que é comemorada no dia 5 de
janeiro. Em seus estudos sobre esse festejo Silva (2010) apresenta com característica do dia
desse evento os alfenins – doces feitos de açúcar e em formatos de bichinhos e bonecos‐ e os
gingantes pães recife que são vendidos em praça pública durante o dia e a noite.
Outros eventos que podem ter apoio de verbas municipais são: as vaquejadas, o
Carmontanhas (Carnaval em Montanhas), os festejos juninos, padroeiro do município é São João
Batista, Semana da Mulher, uma semana com eventos destinados ao público feminino, os
torneios de futebol, as comemorações aos santos padroeiros das igrejas localizadas na zona rural
e as Semanas Culturais das escolas.
Como o nosso objeto de pesquisa é a comensalidade do bolo de emancipação que ocorre
no dia 20 de julho. Para o cenário festivo são utilizadas como espaço as praças Vinte de Julho e a
Costa e Silva, além do Campo de Futebol, o Ginásio Municipal e as ruas para desfiles e corridas.
Durante o dia é possível ver as apresentações culturais, de stands das escolas, missa, shows
musicais, pau de sebo e o bolo de aniversário exposto na praça. Como demostra a fotografia 1.

Fotografia 1. Primeiro bolo de Emancipação Política de Montanhas
Fonte: Acervo de Otêmia Maria (1993)
ETNOGRAFIA DA FESTA: A preparação
Esta etnografia começou com uma reunião (um mês antes do evento) para definir os
preparativos para o evento, notamos que segundo os organizadores de 2010, ele e suas demais
apresentações já constam no calendário festivo do município, já que possuir um grande valor de
investimento2.
Para que esse acontecimento é necessárias muitas pessoas colaborem: gestores
municipais, pessoas contratadas pela Prefeitura para trabalharem em algum seguimento do
evento (infraestrutura do município e da festa, feitura do bolo, segurança, marketing da festa,
entre outros). Ele ocupa o espaço de duas praças municipais que são próximas, a Praça 20 de
2

O evento é produzido completamente com verbas municipais e no ano de 2010 foram investidos R$ 135.300,00 em
sua produção, segundo dados publicados em Diário Oficial.
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Julho, que é a praça central, onde fica a barraca com o bolo e o palco secundário (palco usado
para as apresentações da tarde), e a Praça Costa e Silva que é o lugar do palco central para as
apresentações musicais no final da noite. Entre as duas praças existem os prédios do mercado
público municipal e alguns quiosques, em dia festivo também utilizam esses espaços os
vendedores ambulantes e barracas de bebidas e comida. Esses espaços são pensados e divididos
com antecedia para esse festejo.
Os preparativos da comemoração no ano de 2010 começaram cinco dias antes do dia 20
de julho, teve a confecção da decoração como as maquetes das barraquinhas de feira, da antiga
prefeitura, antigo mercado municipal, os doces de pasta americana representando uma feira
antiga e faltando três dias iniciou a feitura do bolo.
Ele foi fabricado em uma padaria do município vizinho3, foi necessário um transporte para
ir pegar durante três dias as bandejas, depois de chagar em Montanhas‐RN elas ficaram
armazenadas em um quarto até o momento que foram para a mesa no dia 19 de julho, onde
ficou em uma barraca na praça publica. Duraram doze horas para colocar e decorar o doce na
mesa e contou com ajuda de diferentes funcionários públicos do município.
A decoração dele teve como tema, em 2010, a antiga feira pública e tinha como cenário o
antigo mercado público e a antiga prefeitura de madeira.4 Foi feito com massa de pasta
americana doces em formatos de gente, frutas, tecidos, animais para dá vida ao cenário. Em sua
extensão teve distribuição de carrinhos de madeira como: fuscas, tratores e jipes.
Acompanhamos a feitura dos bonecos de pasta americana e foi percebida a preocupação nos
formatos, nas cores e tudo que foi feito. As mais novas perguntavam no que existiam e como
eram as feiras de antigamente como, por exemplo, na década de 60‐70. Também desejaram
apresentar alguns personagens que existem nas feiras do município, alguns vendedores, ou
mesmo um bêbado caído ao lado de uma garrafa.
A festa do bolo: excitação e euforia
Por volta das 8 horas da manhã no dia 20 de julho, já existia grande movimentação de
pessoas em torno da mesa, onde estava montado o bolo. As pessoas estavam tirando fotos,
filmando e comentando sobre a decoração. Entre um comentário e outro, encontrávamos elogios
e pesar, admiração e estranhamento, elogios referentes ao “belo” trabalho dos decoradores
sobre o que mais tarde seria “comido” em questão de segundos. “Nossa! Parece aquele homem
que vende galeto”. Ao ouvirmos isso dos futuros comensais, lembramos que, já tínhamos ouvido
comentários de outro no ano de 2009, que teve como cenário a antiga estação de trem, tinha um
boneco parecido com um senhor conhecido na comunidade. A fotografia 2 representa uma das
formas mais comentadas entre as pessoas.

3

A prefeitura que escolhe a padaria. No ano de 2010 foi escolhida uma padaria no município de Nova Cruz‐RN. Em
outros aniversários a feitura é realizada em padaria no próprio município.
4
As maquetes do cenário da feira foram feitas por um carpinteiro do município, somente os carrinhos que foram
comprados fora.
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Fotografia 2. Boneco com aparência humana.
Fonte: Cloviana Bispo, 2010.
Existiam outras atividades próximas da mesa, brincadeiras, shows e stands. Durante a
manhã e a tarde o doce foi visitado e fotografado pelos comensais. No início da noite
percebemos que muitas pessoas estavam chegando para participar dessa comensalidade. As
conversas entre as pessoas que estavam sentadas na praça próxima a mesa e outras que
passavam eram com referência as sacolas plásticas que iriam ser usadas para colocação o bolo.
Observamos que algumas pessoas ficaram das 18 horas até o momento da comensalidade por
volta das 21 horas e 30 minutos.
Às 21 horas entramos na barraca para tentarmos participar da partilha. Nessa ocasião,
antes dos parabéns, constatamos a ansiedade dos presentes ao redor da mesa. Os comensais
presentes estavam disputando o melhor lugar para pegar o seu pedaço e alguns desejavam os
objetos da decoração (tinha além dos bonecos feitos de pasta americana, existiam maquetes de
madeiras em modelo de barraquinhas de feirantes e duas maiores com o modelo da antiga
prefeitura e mercado público.). A fotografia 3 foi feita na barraca momentos antes da
comensalidade.
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Fotografia 3. Comensais a espero do bolo dentro da barraca
Fonte: Cloviana Bispo, 2010.
O tempo que antecedia a comensalidade vimos, sentimos e ouvimos as emoções emitidas
pelos comensais, como por exemplo, a ansiedade ao redor da barraca. Tivemos a oportunidade
de ficar dentro dela e participar de todos os momentos que antecediam a partilha.
As pessoas gritavam para os conhecidos que estavam na barraca, observamos que os
seguranças estavam estressados com o ambiente de euforia, todos ansiosos, mostravam o
nervosismo, a ponto dos seguranças agirem com empurrões e chutes nas pessoas que tentavam
entrar antes da hora na barraca. Estavam presentes na barraca, pessoas que participaram da
organização do evento, pessoas amigas dessas, fotógrafos, repórteres do RN Turismo (emissora
do SBT no Rio Grande do Norte), os seguranças e nós.
O limite que separava os populares na barraca de quem estava do lado de fora era uma
corda. Do lado de fora encontravam pessoas com sacolas plásticas dos mais variados tamanhos,
conforme foi observado na fotografia 3. Na calçada da praça encontravam‐se pessoas
fotografando, gravando, esperando pelo esperado parabéns, “brigando” pela melhor posição
para ver a invasão.
Estávamos chegando ao momento do ápice da comensalidade, praticamente, não tinha
iniciado os parabéns, as pessoas começaram a cercar o bolo. Para iniciar os parabéns é
necessário que o gestor municipal e representantes políticos de outros municípios ou do estado
estejam na barraca e digam algumas palavras de agradecimento e saudação para os comensais.
Mesmo durante as falas são sentidas diferentes emoções, espera alguém começar entra “invadir”
para por ir junto isso em meio a gritos, empurrões, correrias, angústias e medos de ficarem sem
os pedaços, alegrias, admirações, reprovações, degustação e “destruição” do alimento,
sensações vistas e sentidas, as quais podemos dizer que foram enquanto não batiam os
parabéns. Ao primeiro passo da entrada de apenas um, todos entram juntos.
Algo inesperado ocorreu em 2010, a mesa com os seus 47 metros caiu de uma única vez
no inicio da comensalidade e com isso verificamos os excessos no som das vozes, das sacolas, dos
fogos, das músicas que tocavam em vários lugares, das pessoas correndo, da quantidade de
gente que estava jogada ao chão, das pessoas que pisavam no bolo, dos diferentes
comportamentos. Averiguamos que alguns presentes estavam ali para "destruir”, pisar, jogar
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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para o alto, mas a grande maioria estava para pegar e levar para casa um pedaço daquele
“símbolo festivo” que foi preparado com carinho para eles e que com esforço, muitos saíram de
casa para ir apenas pegar aquele doce que era deles.
Nessa ocasião notamos uma agitação em massa com uma finalidade que seria a
apreciação gustativa do bolo. Para Durkheim (1989), em suas análises sobre festas e de
efervescência coletiva, o homem é transportado para fora de si e esquece‐se das coisas
ordinárias da sua vida quando participa de um ritual festivo. Em um estado de gritos,
movimentos violentos, procura exercitantes que restaurem o seu nível vital. Esses movimentos
foram perceptivos antes e durante a comensalidade.
Com a partilha terminada as pessoas que antes estavam ao redor da mesa saíram para
diferentes locais alguns comensais pegam os seus pedaços e voltam para as suas casas, outros
ficam para os shows musicais. Os últimos pedaços dele deixados serviram para brincadeiras de
crianças que ficaram pegando as sobras nas bordas da toalha da mesa e depois jogando na face
das pessoas próximas. Outro ponto desse evento é quando os convidados políticos que estavam
na barraca saíram para a casa da gestora municipal para degustar de uma fatia do doce.
COMIDA E FESTA: MOMENTOS DE EFERVESCÊNCIA COLETIVA
Comemos o que nos identificamos e o que nos representa. Segundo Dantas (2004, p. 5) a
alimentação é um sistema simbólico que desempenha um papel fundamental na vida social.
“Constitui‐se também como um sistema de comunicação em que está implicado um conjunto de
símbolos que servem de critérios de pertencimento e identidade para um grupo social.” Nessa
comemoração verificamos que o bolo é comido com os olhos e com o paladar.
Ouvimos diferentes opiniões sobre a comensalidade em nossas entrevistas, notamos que uns
interlocutores acreditam que o ocorre é o desperdício (já que não é bem dividido) e para outros o
doce é necessário por motivo de tradição e o bonito é ser comido do modo que é. Entretanto,
todos se encontram ao redor da mesa para participar da partilha. Para Montanari (2008, p. 159),
esse comportamento significa identidade do grupo.
Em todos os níveis sociais, a participação na mesa comum é o primeiro sinal de
pertencimento ao grupo. Esse pode ser a família, mas também a comunidade,
associação reafirmada à mesa a própria identidade coletiva.

Nesse momento da comensalidade os comportamentos na mesa mudam, as pessoas
adquirem outros modos ao entrarem na barraca para pegarem os seus pedaços do doce. Essa
mudança de comportamento pode ser explicada pela própria essência da festa, a de se divertir, a
de brincar, a de criar algo novo. Pois como observa Perez (2002. p. 19), a festa, “instaura e
constitui um outro mundo, uma outra forma de experienciar a vida social, marcada pelo lúdico,
pela exaltação dos sentidos e das emoções.” Assim, a festa possibilita que o homem expresse,
liberando as suas fantasias e desejos para que esse novo mundo seja criado. Para Weber a “festa
é em todas as culturas sempre a manifestação de uma vida diferente.” (WEBER, 2002, p.144).
Um fato importante é que para os comensais, não são eles quem “invadem” eles entram
na barraca apenas para pegar do bolo, quem invadem a barraca é o outro. Analisamos essas
colocações nas falas de diferentes comensais. Os nossos interlocutores referindo‐se aos modos
de comportamento durante a comensalidade, eles disseram que já esperam que isso ocorra (essa
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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invasão). Notamos que essas ações já são observadas em outros eventos como nos diz Perez
(2002 p. 31‐32):
A des‐ordem que a festa instaura é produzida pela transgressão das normas
vigentes, o que não significa, no entanto, a ausência de ordem. Pelo contrário, a
festa tem toda uma etiqueta própria que deve ser seguida.

Mesmo com toda euforia proporcionada pela festividade, verificamos que existem alguns
comensais que comem o doce e outros apenas olham para o alimento5. Podemos compreender
isso como nos diz Poulain (2004, pp. 258‐259), “o alimento é portanto o que nutre […] é preciso
ainda que ele seja conhecido ou aceito como tal pelo comedor e pelo grupo social ao qual ele
pertence”. Ouvimos de alguns interlocutores que isso pode ocorrer devido ao tempo que o bolo
fica exposto em mesa aberta, ou por desconhecerem a feitura dele.
Para Montanari (2008) ao falar sobre as escolhas alimentares do homem que é capaz de
selecionar o alimento com base em preferências individuais e coletivas, essas pessoas classificam
o bolo como comestível em um momento e em outros não. Notamos que alguns comensais
comentam que teriam coragem de comer da decoração do doce: as frutas ou os bonecos de
pasta americana. Entretanto, não provariam do doce, já que esse passa o dia inteiro cheio de
moscas e poeira. Sabemos que tanto bolo quanto as frutas e os bonecos de pasta americana
passam o dia em praça pública, mas poderá ser o fato de não conhecer a sua feitura que pode
fazê‐los a não desejar comer e somente desejar as frutas que poderão lavar e os bonecos que
pode chamar atenção pela beleza.
CONSIDERAÇÃOS FINAIS
Na história da alimentação encontramos simbologias representativas ao ato de
comportar‐se à mesa e de comer o que é colocado nela. A mesa do bolo do aniversário de
emancipação política de Montanhas‐RN é uma prova disso. É que nas falas “todos” os nossos
interlocutores querem pegar um pedaço, mesmo que seja uma fotografia, um enfeite ou o
próprio doce. Para tantos eles “invadem” esse espaço mesmo compreendendo que o espaço
festivo é um momento de surgirem novas regras impulsionadas pelo próprio ambiente de
comemoração.
Como nativa do munícipio e pesquisadora, conseguimos verificar que tanto o bolo como a
festa é importante para a população montanhenses. Que mesmo quem não o pega para comer,
reconhece que é importante a sua feitura para a comemoração, para se comer, decorar e o
compartilhando em clima de euforia a comida. Ele já virou tradição para os que esperam uma
festividade de emancipação política e tem que ter o “fuzuê”, onde é comido, visto, partido,
engolido, pisado, jogado e o mesmo que é admirado, trabalhado, pensado.
O bolo que começou como um símbolo de aniversário que não podia faltar em uma
festividade desse tipo, ganhou novos sentidos, passou a ser representado em metros os seus
anos, decorados com frutas, flores, praças, resgate histórico do município. Todos esperam pelo
bolo não importa que seja rico ou pobre, velhos e novos, mulheres e homens, moradores e
turista esperam para ver e para comer, para levar um pedaço seja ele imagético ou comestível.

5

Tratamos aqui o ato de comer não apenas sendo com o paladar, como também o ato de olhar e desejar.
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Ele é financiado com verbas própria da Prefeitura para a população, que em clima de
efervescência coletiva e pela criação de uma nova ordem que a festa permite que ele seja
comido do modo que é, comido com os olhos por quem ver e pego pelas mãos de quem estiver
na mesa. É na mesa que compartilham de sentimentos de identidades com aquela comida e de
momento de reafirmações de laços e pertencimentos como saber que o alimento é para eles e
que eles devem pegar.
A festa proporciona a liberdade para que a vontade de sentir prazer em pegar do bolo, o
uso do lúdico que estar escondido no homem durante as horas que anteciparam a partilha.
Lúdico que faz que os homens tornem‐se meninos. Vi pessoas com desejos de pegar um pedaço
nem que para isso elas se atirem ao chão, machuquem os joelhos, sejam arrastadas por outras
pessoas, tentem manter as suas sacolas em mãos, tenham a roupas sujas, os cabelos, os rostos,
por uma fatia do doce. Ao final cada um sair da barraca para deixar o bolo em casa, que poderá
ser dividido com os amigos e parentes, outros caminham para os shows musicais que acontecem
depois dos parabéns.
A pesquisa foi realizada para o trabalha de conclusão de curso, contudo notamos que será
necessária uma pesquisa mais profunda e detalhada para dá continuidade a relação do alimento
com a identidade e o imaginário social dos participantes desse evento. Essa continuidade da
pesquisa não tem apenas importância cientifica, como também é e será uma fonte histórica para
a comunidade pesquisada.
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RESUMO
O presente artigo discute como o processo de
construção de uma identidade étnica tem sido um
importante mecanismo na constituição de grupos que
pretendem intervir em questões políticas na
contemporaneidade. Foca a análise a partir do caso das
comunidades remanescentes de quilombos que ocupam
territórios inscritos no município de Alcântara – MA.
Aborda a relação entre memória e o processo de

construção da identidade étnica, focando a atuação de
agentes sociais que organizam suas memórias com a
intenção de reforçar o sentimento de pertencimento à
identidade quilombola para com isso, reivindicarem o
direito à posse definitiva de seus territórios, com base
no reconhecimento dessa especificidade frente a outros
grupos sociais e antagonistas.

PALAVRAS‐CHAVE: Memória, Identidade, Etnia, Quilombolas, Alcântara.

MEMORY, POLITICAL AND SOCIAL ANTAGONISMS: CONSTRUCTION OF AN IDENTITY OF ETHNIC
COMMUNITIES IN QUILOMBOLAS ALCÂNTARA ‐ MA.
ABSTRACT
This article discusses how the process of building an
ethnic identity has been an important mechanism in the
formation of groups wishing to intervene in political
issues in the contemporary world. It focuses on the
analysis from the case of the remaining of Quilombo
communities that occupy territories enrolled in the
municipality of Alcântara ‐ MA. Addresses the

relationship between memory and the construction of
ethnic identity process, focusing on the role of social
actors organize their memories with the intention to
strengthen the feeling of belonging to the quilombola
identity for it, claim the right to the final possession of
their territory with based on this recognition specificity
compared to other social groups and antagonists.

KEY‐WORDS: Memory, Identity, Ethnicity, Quilombolas, Alcântara.
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MEMÓRIA, POLÍTICA E ANTAGONISMOS SOCIAIS: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE
ÉTNICA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM ALCÂNTARA – MA.
1 INTRODUÇÃO
Para compreendermos a questão da identidade nos deparamos com um variado
arcabouço conceitual que busca dar conta das inúmeras facetas as quais esse tema tem sido
acionado pelos indivíduos e seus agrupamentos sociais. Observamos que a identidade é muitas
vezes mobilizada por laços de solidariedade entre membros de um grupo para garantirem sua
permanência e assim, novas identidades são criadas e se juntam a outras já existentes, o que
possibilita aos indivíduos transitarem por vários traços identitários contrastantes, mas que o
permitem manterem‐se em diversos campos de relações sociais. Acerca desse processo de
construção da identidade, Santos (1998) destaca os estudos de Goffman: “The presentation of
self in everyday life,” no qual o autor se propôs a investigar as interações entre atores sociais em
seu cotidiano e as construções resultantes desse processo:
A partir dessa nova perspectiva passou‐se a afirmar que indivíduos constroem suas
identidades e que a manutenção destas identidades depende do processo resultante das
interações mantidas por estes indivíduos no processo de compreensão de si próprios e
de suas intervenções na realidade. Identidades coletivas passaram a ser compreendidas
a partir não só de um agregado de interações sociais, mas também da razão político‐
estratégica de atores sociais. (SANTOS, 1998, p.1).

Nesse processo de construção e reconstrução de identidades individuais e coletivas, a
memória aparece como o responsável por garantir aos indivíduos o sentimento de permanência
de si mesmo e enquanto pertencente a um determinado grupo social. Essas construções fazem
parte de contextos sociais específicos em que esse passado é ativado e esses parâmetros
fornecem subsídios que determinam aspectos de identificação de indivíduos e grupos sociais em
relação aos outros.
Nesse sentido, memórias são elaboradas de acordo com o que foi passado pelas gerações
antecessoras, garantindo a permanência e identificação de indivíduos e grupos, porém se
estruturam de acordo com preocupações presentes carregadas de significação no processo de
lembrar e esquecer. Portanto, toda narrativa do passado é construída de acordo com interesses
presentes, implicando em uma seletividade no discurso, pois “nem tudo fica gravado. Nem tudo
fica registrado” (POLLACK, 1992, p.5). Dessa forma, a memória e as identidades coletivas são
constituídas a partir das experiências dos distintos grupos sociais e são evidenciadas quando
confrontados diante do outro, dessa maneira a “memória e a identidade são negociadas são
valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem
grupos políticos diversos.”. (POLLACK, 1992, p.5).
Nesse cerne, questões são trazidas à baila enquanto recai o silêncio sobre outras, ou seja,
o que está em questão é o que pode ou não ser dito, numa relação direta com a configuração
política e econômica que geram as disputas de memória (POLLACK, 1992). Portanto, entende‐se
que os processos identitários são uma construção social, ou seja, como “identificações” em curso, não é
algo fixo, invariável, (pré) determinado, mas sim, que vai se constituindo historicamente. Essas
identidades são produzidas no diálogo, dentro do grupo e entre grupos que nos conduzem a várias
direções. Para Hall (2011, p.13) “a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
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fantasia” sendo, portanto, modificada e contrastiva dentro de nós mesmos. Portanto, o presente artigo
tem como objeto de análise as comunidades remanescentes de quilombos do município de Alcântara –
MA que buscam o reconhecimento de seus direitos, sobretudo, territoriais, a partir do reconhecimento
dessa identidade étnica traduzida em fatores como ancestralidade comum e ocupação territorial histórica.
O principal objetivo do presente trabalho é analisar como a identidade étnica quilombola é construída e
fortalecida e passa a ser o principal argumento de mediação dessas comunidades com os órgãos
governamentais e não governamentais para a efetivação da aplicação de seus direitos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Desenvolvemos uma pesquisa essencialmente qualitativa com a utilização da metodologia
do trabalho de campo, sendo a etnografia a principal ferramenta de pesquisa, priorizando a visão
dos atores sociais envolvidos. A presente investigação tem como fonte principal as entrevistas e
observações da pesquisadora, além de referenciais teóricos (livros, artigos, revistas, documentos
e diagnósticos) que tratam das temáticas que nos permitiram dialogar com o lócus da pesquisa. O
aporte teórico foi subsidiado a partir das obras de autores que tratam das categorias: Memória e
Identidade Social (Pollack, Jelin, Santos), Etnicidade (Barth, Oliveira) e Quilombo (Almeida,
O’dwer).
As entrevistas foram gravadas em áudio e foram direcionadas às entidades mediadoras da
identidade quilombola no município de Alcântara. Foram realizadas 3 entrevistas com as
seguintes instituições de Alcântara: Movimento dos Atingidos pela Base ‐ MABE e Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara ‐ STTR. A partir da análise dos relatos orais
procuramos entender o campo de atuação das entidades e os projetos trabalhados por cada uma
delas nas comunidades quilombolas do município.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao final da década de 60, conflitos e reivindicações ditas como étnicas aparecem no
cenário das sociedades industriais e no chamado Terceiro Mundo, assim, o conceito de
etnicidade se impõe nas ciências sociais. Nesse período, etnicidade surge para abranger todas
essas subversões que envolviam disputas entre grupos que se opunham em nome de sua
pertença étnica, e esta então, passou a justificar ações sociais que resultavam no surgimento e
reforço de sentimentos de lealdade e de direitos coletivos. (POUTIGNAT; STREIFF‐FENART, 1998,
p.26).
No Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira publicou a obra: “Identidade, etnia e estrutura
social”, onde buscou traçar um arcabouço teórico de referência aos estudos sobre identidade no
campo da antropologia social. Para o entendimento da etnicidade o autor se apropria das ideias
de Abner Cohen, o qual afirma que a “etnicidade é essencialmente a forma de interação entre
grupos culturais operando dentro de contextos sociais comuns”. (OLIVEIRA, 2006, p.23). Ao longo
de debates acerca desse tema há vários pontos de divergência, porém dentre estes se assentam
alguns aspectos teóricos convergentes nos quais a etnicidade é entendida como uma
característica que se manifesta na interação e em determinados contextos sociais e históricos.
Também converge o entendimento de que a importância da etnicidade é variável para
determinados grupos e indivíduos, influenciados por suas experiências que a redefinem e
transformam o seu significado. Portanto, entende‐se que a etnicidade integra a identidade de
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grupos e indivíduos, onde seus atores buscam evidenciar as suas marcas distintivas, seus
diferenciais, (re) construindo‐os, (re) significando‐os e reforçando‐os , no contato com o outro.
Para Barth(1984):
A melhor utilização do termo etnicidade é um conceito de organização social que nos
permite descrever as fronteiras e as relações entre os grupos sociais em termos de
contrastes altamente seletivos, que são utilizados de forma problemática para organizar
as identidades e as interações (BARTH, 1984 apud POUTIGNAT; STREIFF‐FENART, 1998,
p.183).

Nesse conceito, o autor relaciona etnicidade com o sentido organizacional dos grupos
étnicos, e esses são entendidos como categorias de atribuição e identificação realizadas pelos
próprios atores com o objetivo de interação – neste sentido, formam grupos étnicos no sentido
organizacional. Apesar das diferenciações culturais serem consideradas entre as variações que
marcam as diferenças entre as categorias étnicas “as características que são levadas em
consideração não são a soma das diferenças ‘objetivas’, mas somente aquelas que os próprios
atores consideram significantes” (BARTH, 1984, p.194).
Barth (1998) enfatiza ainda que nos grupos étnicos as categorias de atribuição e
identificação são construídas pelos próprios atores sociais. Desloca o foco de investigação da
história e das constituições internas dos grupos e foca nas fronteiras étnicas e sua manutenção.
Estas implicam de modo frequente uma organização complexa das relações comportamentais e
sociais e a identificação de outro como pertencente a um determinado grupo étnico sugere o
compartilhamento de critérios de avaliação e julgamento. Segundo Poutignat; Streiff‐Fenart
(1998, p. 161) o aspecto inovador da noção de ethic boundary atestada por Barth, reside na ideia
de que as fronteiras étnicas é que de fato definem o grupo étnico e não o seu conteúdo cultural
interno permitindo assim, a percepção de sua persistência.
A partir dessa nova perspectiva as particularidades culturais deixam de ser aspectos
definidores e primários para a existência dos grupos étnicos, pois suas fronteiras permanecem
independentemente das transformações culturais internas pelas quais o grupo passa. Assim,
“uma etnia pode manter sua identidade étnica mesmo quando o processo de aculturação em
que está inserida tenha alcançado graus altíssimos de mudança cultural” (OLIVEIRA, 2006, p. 36).
Ainda que, segundo o mesmo autor, esta mudança cultural é relevante de ser analisada na
pesquisa etnografia, mediante a sua importância enquanto representativa e simbólica na
representação do nós – o grupo – e o outro ‐ fora do grupo.
Portanto, a identidade étnica organiza grupos com traços culturais distintos que se
sobrepõe a essas variações e buscam intervir no contexto sociopolítico por meio da constituição
de uma memória e uma identidade coletiva, muitas vezes relacionada ao campo jurídico, na
tentativa de reparar danos relacionados à violação dos direitos humanos. Para Jelin (2002):
“actores y militantes usan el pasado, colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y
sentidos del mismo. La intención es estabelecer/ convencer/ transmitir una narrativa, que pueda
llegar a ser aceptada.”(JELIN, 2002, p. 39).
No Brasil, a autoatribuição de identidades étnicas tem se definido por meio da
organização política de grupos que reivindicam o reconhecimento dos territórios que ocupam,
como no caso dos povos indígenas e das chamadas comunidades remanescentes de quilombos.
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As comunidades remanescentes de quilombos, objeto de nosso interesse de pesquisa, têm sua
identidade étnica construída a partir da reivindicação da efetivação do Artigo 168 da Constituição
brasileira de 1988, que lhes confere o direito à terra que ocupam e a sua titulação definitiva pelo
Estado brasileiro. Assim,
O fato de o pressuposto legal referir‐se a um conjunto possível de indivíduos ou atores
sociais organizados em conformidade com sua situação atual permite conceituá‐los,
numa perspectiva antropológica mais recente, como grupos étnicos que existem ou
persistem ao longo da história como um “tipo organizacional”, segundo processos de
exclusão e inclusão que possibilitam definir os limites entre os considerados de dentro
ou de fora.( O’DWYER, 2002,p.14)

Esses grupos chamados remanescentes de quilombos são um exemplo na
contemporaneidade em que o apelo a um passado comum e de reivindicações de uma história
específica são fruto de uma exigência política, na tentativa de representação diferenciada frente
aos outros, através de uma forma de organização e de estratégias de mobilização em situações
de antagonismo. A memória coletiva construída em torno de uma ancestralidade tem uma
importante função de contribuir com sentimento de pertença de seus indivíduos de passado
comum, que compartilham lembranças e que se alimentam das memórias oferecidas pelo grupo.
Ao mesmo tempo, o grupo procura dar significado ao passado, atualizando‐o segundo os desafios
e conjunturas do presente. Ser quilombola não é apenas uma categoria jurídica, mas, sobretudo
identitária. Nesse sentido, a memória é ativada marcando uma presencialidade de um passado
oculto e reprimido. Essas memórias subterrâneas1 acabam evidenciando acontecimentos e
representações que historicamente eram mantidos em uma situação de invisibilidade social.
No caso de Alcântara, observou‐se que o trabalho de ativação da memória extrapola os
limites territoriais da comunidade para mediar suas reivindicações no “mundo externo”, que
perpassa por projetos de reconhecimento no campo político e de adscrição étnica. Essas
comunidades, historicamente estabelecidas naquele território, permaneceram por quase dois
séculos sem sofrerem pressões significativas sob suas terras, entretanto, essa resistência não
conseguiu impedir a desapropriação de diversas territorialidades decretada em 1980, pelo
governo estadual, sob justificativa de utilidade pública, totalizando 52.000 ha (cinquenta e dois
mil hectares), através do Decreto nº 7.320, com a finalidade de implantação de um Centro
Espacial, que depois passou a denominar‐se Centro de Lançamento de Foguetes, o CLA (Centro
de Lançamento de Alcântara). Desse total, 1/3 (um terço) abrange toda a área litorânea do
município e foi destinada às instalações do Centro de Lançamento (torre de lançamento e demais
obras). A medida fez parte de um acordo de cooperação firmado em 1982, entre o Ministério da
Aeronáutica, o estado do Maranhão e o município de Alcântara, correspondendo a uma área de
46% do município, onde residiam mais de 2.000 famílias. Desde então, diversos conflitos foram
deflagrados, não somente envolvendo aquelas famílias remanejadas, como também famílias que
ocupam as chamadas áreas de expansão do CLA.
Nesse ínterim, a identidade de remanescentes de quilombos passou a ser o principal
argumento de mediação com os órgãos governamentais, e com isso a aplicação do Art. 68 do
ADCT. A posse das terras para esses grupos sociais representam não somente um ambiente
1

Termo utilizado por Pollack (1989, p.4)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

material que garante a sua sobrevivência física, mas, sobretudo, um ambiente imaterial de
relações sociais historicamente constituídas e portador de uma memória e uma identidade
coletiva. Para Almeida (2006, p. 42): “Enquanto há grupos que não se mobilizam em torno de seu
pertencimento étnico que sugere auto evidente, há outros que, diante da invisibilidade social
prevalecente, como no caso de Alcântara, têm que construí‐lo.”
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara ‐ STTR anteriormente,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara – STR sempre dirigiu sua luta para que pudesse
assegurar o direito à terra aos trabalhadores rurais de Alcântara. Atualmente, as comunidades do
território étnico de Alcântara mobilizam‐se através de entidades representativas, a exemplo do
Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (MABE), do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara (STTR), do Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais de Alcântara (MOMTRA) e da Associação dos Moradores do Povoado
Arenhengaua (AMPA). Essas instituições visam discutir as consequências socioeconômicas,
ambientais e culturais causadas pela implantação do CLA e para definirem estratégias de defesa
de seus direitos territoriais. Também são reivindicadas questões relacionadas a políticas públicas
que promovam o acesso à educação, emprego e participação política para os quilombolas.
(NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZÔNIA, 2007).
Segundo um dos militantes pioneiros do Movimento Quilombola de Alcântara, Sérvulo
Borges, em 1993 já havia um aprofundamento das reflexões acerca da questão quilombola em
Alcântara e em 1997 o Movimento Quilombola de Alcântara já estava organizado na sede do
município, mas somente após o Seminário, em 1999 intitulado: “A Base Espacial e os Impasses
Sociais”, com o objetivo de discutir a problemática entre o CLA e a comunidade alcantarense é
que essa discussão começa a ser difundida nas comunidades. Esse evento contou com a
participação de entidades parceiras como Sociedade de Direitos Humanos (SMDH), pela CPT, pela
FETAEMA, pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais e pela ACONERUQ.
Sérvulo Borges ressalta esse Seminário como um marco para a difusão e para o
fortalecimento da identidade quilombola no município e, sobretudo, o relevante papel
desempenhado pelo antropólogo Alfredo Wagner:
Dali a gente saiu fortalecido pela ideia do professor Alfredo Wagner, mas isso ele não
externou ali, ele externou nas reuniões que ele fazia com a gente, do Movimento
Quilombola com os representantes de comunidades, que ainda em 99, não tinha muita
gente envolvida com essa ideia quilombola no município, mas aí o professor Alfredo
Wagner com aquele jeito dele: chama o Sindicato, o pessoal do movimento, eu “tava”
ali, “tavam” as lideranças de comunidades e a gente então, acata essa ideia, fomos
amadurecendo, que isso era interessante, vamos juntar aí, vamos fortalecer essa luta e
vamos então criar um movimento, o MABE ‐ Movimento dos Atingidos
pela Base Espacial de Alcântara [...].2

Essa situação reflete a articulação e a influência intelectual dos antropólogos nos
movimentos sociais para a mobilização da identidade étnica diferenciada e dos direitos
territoriais de comunidades rurais e “fazem de sua autoridade experiencial um instrumento de
2

Entrevista com Sérvulo Borges, militante do movimento quilombola de Alcântara e fundador do MABE realizada em
21 de agosto de 2012.
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reconhecimento público de direitos constitucionais”. 3
O MABE atualmente é composto por moradores de comunidades já remanejadas e
também por pertencentes a comunidades que foram desapropriadas, mas ainda não
remanejadas. Segue um direcionamento que fundamentam suas ações e discussões junto às
comunidades e frente aos seus antagonistas, a esse respeito o objetivo desse Movimento é
explicitado pelo Secretário, Inácio Silva Diniz, natural e residente da Agrovila Marudá:
Nós procuramos a defesa do território, nós não queremos mais, de forma alguma que
haja deslocamento. Nós desenvolvemos ações voltadas para informação da real situação
de Alcântara do projeto do CLA e tal (...). Também outra linha que nós trabalhamos
muito é da consciência, focando muito a questão negra, a questão da Convenção 169
que o Brasil ratificou e por que não tá cumprindo? Para as pessoas se apoiarem dessas
ferramentas, pra ajudar a brigar porque não adianta, tem que explicar porque é contra.
Nós procuramos tá informando as pessoas que existem todos esses aparatos, essas leis,
que tem outra, a da ADCT que fala das comunidades quilombolas, então tudo isso nós
abordamos, principalmente isso é abordado. Porque Alcântara é segundo Laudo
Antropológico do professor Alfredo Wagner, o diagnóstico é que Alcântara é território
quilombola. 4.

Os relatos apontam as memórias orais dos grupos e estes agora são fontes para a
construção de referencias identitárias, a partir de uma aproximação de um passado histórico com
a identidade quilombola contemporânea:
A minha bisavó foi escrava, o meu avô trabalhou muito como encarregado na fazenda
Girijó e por eu morar na sede não significa dizer que pra mim ser negro ou quilombola ou
descendente de escravo eu tinha que tá lá no deserto, não justifica, o que eu acho é que
a coisa evoluiu, as coisas mudaram muito e o mais importante é que nós a partir da
reforma da constituição de 1988 pra cá nós tivemos os acessos ao conhecimento de
direitos e por ter esse conhecimento de direito até o próprio Estado brasileiro hoje
reconhece a dívida que o país tem com o negro [...]. 5.

O conflito social de Alcântara já extrapolou os limites nacionais, pois em 17 de agosto de
2001 o Centro de Justiça Global e representantes das comunidades de Alcântara encaminharam
uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH contra o Estado brasileiro
e o norte‐ americano, signatários do Acordo de Salvaguarda Tecnológica assinado no ano de
2000, responsabilizando‐os pela “desestruturação sociocultural e violação ao direito de
propriedade e ao direito à terra”6 das comunidades remanescentes de quilombos. Em 2007, as
comunidades de Alcântara iniciaram um processo de organização de uma associação através de
suas entidades representativas: MABE, o STTR e a AMPA. As comunidades foram divididas em
polos de acordo com sua proximidade geográfica e de facilidade de deslocamento, para que
pudessem agregar um número significativo de representantes de cada comunidade. Tais
reuniões foram designadas “Oficinas de Consulta” e tinham como objetivo discutir a criação de
uma associação representativa das comunidades para receberem a titulação de suas terras. Essas
3

Cf. O’DWYER, 2002, p.21.
Entrevista com Inácio Silva Diniz, atual Secretário do MABE, em 14 de novembro de 2013.
5
Entrevista com Samuel Araújo Morais ‐ Presidente do STR na época do remanejamento das famílias – realizada em
2 de setembro de 2013.
6
Cf. PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZÔNIA, 2007, p.9.
4
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comunidades tiveram como referência as inclusas no Laudo Antropológico produzida pelo
antropólogo Alfredo Wagner e na certificação da Fundação Cultural Palmares.
Em 2010 iniciou‐se uma nova etapa para essa articulação com o objetivo de cumprir a
etapa de concretização da associação de representação das comunidades para o recebimento do
título definitivo. O MABE e a AMPA em parceria com o STTR, MOMTRA, Fórum em Defesa de
Alcântara e SINTRAF‐MA, iniciaram o projeto de “Formação das Comunidades para a Gestão do
Território Étnico Quilombola de Alcântara/MA”. Esse projeto é financiado com recursos do
Programa Brasil Quilombola ‐ PBQ que é coordenado pela Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial‐ SEPPIR, cujo objetivo é preparar lideranças e comunitários
quilombolas7 para a definição do texto final de um estatuto, de um modelo de gestão do
território e da consolidação de uma instância colegiada de direção para a nascente ATQUILA‐
Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara/MA.
4 CONCLUSÕES
Entende‐se que a identidade étnica é uma construção simbólica e que nesse processo
verificamos a presença de vários mediadores que buscam “facilitar” negociações discursivas e
reinterpretações em torno de uma identidade. Nesse processo de construção e reconstrução de
identidades individuais e coletivas, acredita‐se que a memória é um mecanismo que garante aos
indivíduos o sentimento de permanência de si mesmos e enquanto pertencentes a um
determinado grupo social. Dessa forma, buscou‐se compreender como a identidade quilombola
se mantém e /ou se constrói nas comunidades de Alcântara ‐ MA.
Essa “sensibilização quilombola” iniciou‐se nas comunidades através de uma ação externa
fruto da articulação de mediadores institucionais e lideranças locais que trabalham para
despertar esse sentimento de pertencimento étnico dos indivíduos por meio de uma
reinterpretação de si mesmos e de seu passado para a construção de uma identidade no
presente. Observou‐se que esse processo de reconstrução identitária voltou‐se para além da
questão fundiária, abriu‐se para a contemplação desses segmentos sociais ao acesso às políticas
públicas de saúde, moradia, educação, formação profissional, dentre outras.
Todos esses planos de ações de memória têm implícita uma luta política e pública entre
os agentes da memória e seus diferentes relatos, tanto pelo conteúdo, como pelas marcas e os
meios de lembrar, nesse sentido, há que se destacar no trabalho desses empreendedores o
princípio de rememoração exemplar proposto por Todorov (apud Jelin, 2002, p.50), segundo o
qual essa recordação é ativada e apreendida e a partir dela são pensadas estratégias de atuação
com vistas a atender às demandas do presente.
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RESUMO
A agricultura brasileira tem, no passado, no presente e
terá, certamente no futuro, relevantes contribuições a
dar ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O
que é bastante perceptível é que antes das inovações a
atividade agrícola tradicional se mantinha levando em
conta apenas as restrições biológicas. Nesse contexto,
objetivamos construir o Diagnóstico socioeconômico da
comunidade Agrovila Açude Pesqueiro localizada no
município de Capistrano a partir de trabalhos de campo,
observação direta, entrevistas estruturadas, aplicação

de formulários. Esse trabalho faz parte do projeto de
extensão de Formação Integral e Continuada em
comunidades tradicionais e povos indígenas do Maciço
de Baturité. A comunidade tem em sua totalidade
duzentos e sessenta e três habitantes. Verifica‐se
também que através do associativismo os residentes
tem conseguido êxito em projetos, o que vem
melhorando a qualidade de vida e autoestima pelo
lugar.

PALAVRAS‐CHAVE: Capistrano; diagnóstico socioeconômico; Açude Pesqueiro; projeto.

SOCIOECONOMIC DIAGNOSIS OF THE COMMUNITY AGROVILA AÇUDE PESQUEIRO LOCATED IN
THE CITY OF CAPISTRANO‐CE
ABSTRACT
Brazilian agriculture has, in the past, the
present and will certainly in the future, significant
contributions to make to the economic and the social
development of Brazil. What is quite noticeable is that
traditional agriculture activity remained taking into
account only the biological constraints. In this context,
we aim to build the Socioeconomic Diagnostics of the
community Agrovila Açude Pesqueiro located in the
town of Capistrano from field work, direct observation,

structured interviews, application forms. This work is
part of the extension project for Integral Training and
Continuing in traditional communities and indigenous
peoples of the Maciço of Baturité. The community as a
whole has two hundred sixty‐three inhabitants. It also
appears that through residents associations have been
successful in projects, what has been improving the
quality of life and self‐esteem for the place.

KEY‐WORDS: Capistrano, socioeconomic diagnosis, Açude Pesqueiro, project
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE AGROVILA AÇUDE PESQUEIRO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO‐ CE
INTRODUÇÃO
A agricultura brasileira se consubstancia como de fundamental importância no
desenvolvimento econômico e social do Brasil. No passado, contribuiu decisivamente, por
meio das funções clássicas, para prover de alimentos baratos as populações urbanas, liberar
mão‐de‐obra para a indústria crescente, gerar divisas, via exportação de excedentes, e ainda
capital para o processo de industrialização (HEINZE, 2002). É nesse ramo que se encontram
ainda hoje o maior índice de empregos ou auto empregos, pelo menos nos países que contam
com a presença de reservas de terras agricultáveis e, portanto, com chance histórica de
superar a pobreza, o desemprego e os problemas sociais através da expansão da agricultura
familiar moderna.
Como observa Santos (1986), o crescimento da produção agrícola no Brasil se deu,
basicamente, até a década de 50, por conta da expansão da área cultivada. A partir da década
de 60, o uso de máquinas, adubos e defensivos químicos, passou a ter, também, importância
no aumento da produção agrícola. De acordo com os parâmetros da “Revolução Verde”,
incorporou‐se um pacote tecnológico à agricultura, tendo a mudança da base técnica
resultante passado a ser conhecida como modernização da agricultura brasileira.
É perceptível que antes das inovações a atividade agrícola tradicional se mantinha
levando em conta apenas as restrições biológicas, com uma proporção em que, quanto menos
industrializada, mais dependente era do meio ambiente e menos capacitada de enfrentar as
mutações provocadas por uma utilização exacerbada.
O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de
produtos comerciais. Expresso em quantidade de ingrediente‐ativo (i.a.), são consumidas
anualmente no país cerca de 130 mil toneladas; representando um aumento no consumo de
agrotóxicos de 700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área agrícola aumentou 78%
nesse período (SPADOTTO et al., 2004).
Spadotto (2006) também observa que “os impactos da utilização de agrotóxicos sobre a
saúde humana é uma questão que tem merecido atenção da sociedade, bem como na
comunidade científica mundial, sobretudo nos países em via de desenvolvimento. Ademais,
ter ciência que além de cumprirem o papel de proteger as culturas agrícolas das pragas,
doenças e plantas daninhas, podem também oferecer riscos à saúde humana, bem como ao
meio ambiente, é fundamental para iniciar uma discussão crítica sobre a sua utilização”. Um
ponto que os trabalhadores rurais têm atentado é para a questão econômica, ou seja, o uso
de fertilizantes em suas plantações tem a finalidade de uma maior produção para ter maior
lucro no comércio, mas acabam não percebendo que a utilização desse meio pode trazer à
tona outro agravante, a saúde dos agricultores.
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A Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial da Saúde (OIT/OMS)
destacam que, entre os trabalhadores de países em desenvolvimento, os agrotóxicos causam
anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito. Sendo que cerca
de 7 milhões de doenças agudas e crônicas não‐fatais, devido aos pesticidas. No entanto,
pesquisas epidemiológicas sobre as intoxicações por agrotóxicos no Brasil ainda fazem parte
de uma área com várias lacunas a serem preenchidas. Além dos perigos aos humanos sabe‐se
que a inclusão de fertilizantes pode ocorrer efeitos indesejáveis, tendo como consequência
mudanças no funcionamento do ecossistema alterado.
Nesse contexto, objetivamos construir o Diagnóstico socioeconômico da comunidade
Agrovila Açude Pesqueiro localizada no município de Capistrano a partir de trabalhos de
campo, observação direta, entrevistas estruturadas, aplicação de formulários. Esse trabalho
faz parte do projeto de extensão de PROEJA ‐ Formação Integral e Continuada em
comunidades tradicionais e povos indígenas do Maciço de Baturité, coordenado pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), Campus Baturité.
MATERIAIS E MÉTODOS
Branco e Valsiner (1997) utilizam o termo metodologia para referir a todas as etapas do
processo de produção de conhecimento, as quais se definem mutuamente a medida que o
processo avança. Manifestações do fenômeno, a visão de mundo dos pesquisadores, a teoria,
e a produção do binômio método‐dados influenciando‐se mutuamente determinam o que os
autores denominam como "o ciclo da metodologia" na construção do conhecimento
(BRANCO, ROCHA, 1998). Um pesquisador não pode se ater apenas aos resultados de
entrevistas feitas, a vivência, a experiência, o caminho pode muitas vezes engrandecer o
conteúdo de um trabalho.
A observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir informações
sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador a “identificar e obter provas
a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam
seu comportamento” (LAKATOS, 1996, p.79). Essa área da pesquisa coage o explorador a ter
um maior contato e mais direto com a realidade na qual vivem os "explorados". A observação
é um ponto bastante importante, principalmente quando aplicada junto ao diálogo, pois
quando atento, o pesquisador pode a partir de algo que lhe foi declarado ou exposto,
desenvolver comentários que lhe auxiliarão no momento de concretização do trabalho.
A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica mais
utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores buscam obter
informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos podem ser
obtidos também através de fontes secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados
subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os
valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados (BONI, QUARESMA, 2005). A
conversação tem seu valor, através dessa prática podemos conseguir frases, trechos, dados
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que nos levarão ao porque das informações, como este se trata de um diagnóstico de uma
comunidade, são tais pontos que nos servem de base para certificação do que foi recolhido,
para sua composição há todo um processo.
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Para o planejamento das entrevistas aplicadas ocorreu o planejamento, que teve em vista
levantar as informações primárias referentes à Agrovila; a escolha dos entrevistados, os quais
eram lideranças da comunidade; a oportunidade da entrevista, ou seja, a disponibilidade do
entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser marcada com antecedência para que o
pesquisador se assegure de que será recebido; as condições favoráveis que possam garantir
ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua identidade e, por fim, a preparação
específica que consistiu em organizar o roteiro ou formulário com as questões importantes
(LAKATOS, 1996).
As entrevistas estruturadas foram elaboradas a partir de questões subjetivas as quais não
estavam sendo contempladas nos formulários. O principal motivo deste zelo foi a
possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas e que as diferenças devem
refletir diferenças entre os respondentes e não diferença nas perguntas (LAKATOS, 1996).
Ao considerarmos os processos tanto de aproximação do objeto como de conhecimento,
falaremos sobre os caminhos seguidos durante a pesquisa. Assim, os procedimentos técnico‐
operacionais se processaram em quatro fases, como veremos a seguir: Revisão bibliográfica e
levantamento de dados; sistematização das informações; trabalhos de campo e produção do
Relatório Final.
No presente trabalho foram realizadas dezoito entrevistas, ato que se deu nos dias 14, 15
e 16 de março de 2014. A partir do preenchimento dos formulários utilizados nas entrevistas,
os dados foram tabulados, com a obtenção de gráficos, utilizando o programa EXCEL versão
2010.
Vale ressaltar que no presente artigo, apresentar‐se‐ão resultados e análises qualitativas
dos resultados tabulados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE

A comunidade é constituída por setenta residências construídas e mais três em
construção. Possui setenta e cinco famílias cadastradas pela Agente de Saúde da localidade,
sendo que em algumas residências moram duas famílias. Conta com cento e trinta e sete
homens e cento e vinte e seis mulheres, contando com as crianças, totalizando duzentos e
sessenta e três habitantes. As informações foram cedidas por um dos alunos do Projeto ‐ João
Bezerra e pela Agente de Saúde, Cleonice Pereira da Silva.
Avaliando a naturalidade dos entrevistados a grande parte afirmou ter nascido no
município de Capistrano, chamados capistranenses, outros divididos entre Baturité, Fortaleza
e o município de Maracanaú. É perceptível que a maioria dos moradores é natural do Maciço,
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apenas houve a mudança do município, não são muitos os que se destacaram de outras
cidades para a localidade.
1. CARACTERIZAÇÃO SOBRE OS TIPOS DE OCUPAÇÕES E PROFISSÕES
A maioria dos entrevistados são agricultores, mas alguns possuem outras atividades além
da agricultura, como donas de casa, estudantes, auxiliares de serviço, diaristas e até
salgadeiras. Algumas das mulheres que afirmaram serem agricultoras também são donas de
casa, mas se intitulam agricultoras por possuir identificação de produtoras rurais. No que se
referem ao sustento familiar, os entrevistados afirmaram trabalhar e contribuir para o
sustento da família ou trabalham e são responsáveis por toda essa renda, poucos trabalham
apenas para o próprio sustento, mas a maioria refere‐se a não ter emprego e ter os gastos
financiados pela familia.
De acordo com a situação atual dos questionados, em sua maioria, trabalham e estudam
ou apenas trabalham, mas há destes que não trabalham e nem estudam ou estão
desempregados ou até aposentados. Nesse caso algumas das entrevistadas que são donas de
casa ou agricultoras, como se intitulam, consideram‐se não trabalhar e nem estudar. Nesse
caso algumas das entrevistadas que são donas de casa ou agricultoras, como se intitulam,
consideram‐se não trabalhar e nem estudar. Como já dito, relacionando ao trabalho principal,
a grande parte dos entrevistados não trabalham, outros são autônomos e a minoria é
assalariada, mensalistas ou diaristas.
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2. GRAU DE ESCOLARIDADE
No que se refere ao grau de escolaridade dos entrevistados consta que grande parte tem o
Ensino Médio completo, outros não, mas estão no momento tendo a oportunidade de concluir
com o EJA, alguns tem o Ensino Fundamental incompleto e pouquíssimos começaram o Ensino
Superior, mas não finalizaram. De acordo com a análise das informações, declararam a maioria
dos pais tem o Ensino Fundamental incompleto, outra parte desconhece e a minoria possui o
Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio. Os questionados falaram que os homens
não continuavam por mais tempo na escola porque logo quando um pouco maiores para
sobrevivência, começavam a trabalhar no roçado. Já suas mães, a maioria, tem o Ensino
Fundamental incompleto, como os pais, mas há maior variedade no grau de instrução, pois há
mães que possuem até Especialização.
3. PERFIL FAMILIAR
Com o questionamento "Com quem você mora?", como uma questão de múltipla escolha,
dentre as opções mais assinaladas estavam companheiros, filhos, pais, cônjuge ou com outros
parentes. Sendo que, dentre esses resultados há pessoas que residem com companheiro e os
filhos, cônjuge e os sogros e outros, formando conjunto das opções, pois na questão havia a
possibilidade de assinalar mais de uma opção. Em sua maioria, as famílias de antigamente
possuem um grande número de pessoas, dos entrevistados há quem possua até seis ou sete
irmãos ou meios‐irmãos. No que se refere a quantidade de filhos nascidos vivos a maioria não
possue e os outros tem no máximo três.
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4. PERFIL ECONÔMICO FAMILIAR
No que se refere a renda familiar a maior parte dos entrevistados possuem renda menor
que um salário mínimo, alguns preferiram não declarar sua renda. Alguns entrevistados
afirmam não possuir emprego com carteira assinada, por isso não há uma renda fixa, outros
falaram não ter uma maior renda pela falta de capacitação. Em relação ao número de pessoas
que contribuem com a renda, a maioria afirmou que apenas duas pessoas contribuem e dessa
renda vivem até seis pessoas. No que se refere a quantidade de objetos que há no domicílio,
confirma‐se que muitos possuem um conjunto dos materiais, como televisor, geladeira, VD,
Digital Versatile Disc, em português significa Disco Digital Versátil, entre outros. O que
acontece nesse caso é que muitas pessoas possuem até dois aparelhos de televisão e tem casa
com até cinco celulares. Umas possuem dois computadores, até duas motocicletas. É
perceptível que os elementos básicos são televisão e geladeira, apenas uma pessoa afirma não
ter um telefone celular em casa. A comunidade Agrovila Açude Pesqueiro, de Capistrano, não
possui rede de telefonia fixa e nem TV por assinatura.
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5. TIPOS DE RESIDÊNCIAS
Analisando os resultados e pelo o que foi falado durante as entrevistas nos momentos de
conversa com as pessoas da comunidade, as casas da atual localidade foram cedidas aos
moradores que foram deslocados, por isso a maior porcentagem é considerar ter casa própria.
Em geral podemos perceber que a maioria das casas segue o padrão comum, das quais seriam
de no mínimo quatro cômodos, constituídas de alvenaria, telha, algumas com estruturas
anexas e estar com um bom estado de conservação. Muitas construções têm de cinco a dez
anos de estruturadas, mais ou menos o tempo em que eles se mudaram para essa localidade.
6. TRANSPORTE DOS MORADORES
Segundo os próprios moradores da localidade, possuir uma moto é de mera importância
para o deslocamento na localidade, poucos possuem carro e quase metade dos entrevistados
não tem nenhum veículo próprio. Alguns utilizam dos transportes alternativos, como o
chamado “pau de arara”, como meio de locomoção.
7. TIPOS DE MOBÍLIAS DAS RESIDÊNCIAS
No que se refere aos tipos de utensílios, analisamos que os básicos como ferro elétrico,
fogão a gás, liquidificador, todos os moradores possuem, mas forno micro‐ondas, máquina de
costura e freezer nem todos tem acesso.
8. TIPOS DE ENERGIA
Todos os entrevistados afirmaram possuir energia elétrica.
9. COMUNICAÇÃO ‐ TELEFONIA
Quase todos os entrevistados possuem telefone celular e poucos não tem nenhum meio,
pois na comunidade não existe rede de telefonia fixa.
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10. ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
E MANEJO DE RESÍDUOS LÍIQUIDOS
Podemos perceber que se referindo ao saneamento básico a Agrovila Açude Pesqueiro
conta com os métodos essenciais, como a rede geral de água com adução através da bomba
elétrica e seu tratamento é por meio de cloro, o lixo que é coletado nas casas é destinado aos
lixões, dos quais são recolhidos uma vez por semana, os banheiros são comuns, com sanitário,
dentro de casa, seguindo os padrões e a rede geral de esgoto é canalizada.
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11. RELIGIOSIDADE
Os mais comuns são católicos ou evangélicos.
12. SAÚDE
A maioria dos entrevistados afirmou que a família possuía plano de saúde e alguns
ressaltaram que sua renda não permite ter acesso a esse tipo de contrato. Toda a comunidade
é acompanhada por uma agente de saúde, a Cleonice Pereira da Silva. Uma vez na semana, na
comunidade, há um médico e uma enfermeira que mudam constantemente, já no Pesqueiro,
a comunidade vizinha, toda semana, de segunda a quinta, existe o atendimento feito por um
médico, a maioria afirmou que o atendimento é satisfatório, também há a distribuição de
medicamentos. Quando ocorre algo mais grave os moradores dirigem‐se ao hospital de
Capistrano. Todas as famílias são beneficiadas pelo PSF, Programa de Saúde da Família.
13. ATIVIDADES SÓCIO‐CULTURAIS
Muitos não participam de atividades, poucos praticam esportes. Todos os moradores
participam de alguma entidade ou associação, pelo menos a dos moradores. Afirmaram não
ajudar financeiramente ou fazer trabalhos voluntários, pois não tem recursos monetário ou
até mesmo tempo disponível. Podemos perceber que os entrevistados não costumam ler o
jornal e nem revista, mas tem o hábito de assistir televisão, até porque todos possuem pelo
menos um aparelho televisor em casa. Como poucos tem contato com a internet ou não tem
prática de usufruir, a maioria nunca tem acesso, as vezes costumam ler livros. Como
costumeiro dos municípios do Maciço, quase todos marcaram a opção “diariamente” quando
se tratava da frequência de acesso ao rádio, a maioria das casas ouvem as rádios das cidades
vizinhas.
14. AGRICULTURA
Os entrevistados afirmaram que várias pessoas da casa participam da atividade também
comentaram que na época da colheita costumam contratar pessoas. “Nós temos sorte de
nossas terras serem generosas, assim como Deus...”, segundo um morador da localidade, pois
eles conseguem cultivar uma enorme variedade de produtos. Os produtos mais citados foram
a pimenta de cheiro, o milho e o feijão, mas plantam outros tipos como banana, cheiro verde,
fava, macaxeira, pimentão, manga, acerola, goiaba, ata, mamão, abacaxi, mandioca,
tangerina, limão, tomate, caju, tamarindo, maracujá, maxixe e quiabo. Em relação aos
instrumentos utilizados na atividade Dentre os instrumentos mais citados estão a enxada, o
cultivador, a foice e a pá. Há outros como o machado, trator, cavador, o carrinho de mão e
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Formatado: Cor da fonte: Preto

outros. Sendo que, em conversas com os entrevistados comentaram que os equipamentos
manuais são próprios, já os maquinários são da comunidade, adquiridos com o Projeto São
José. Quando o agricultor precisa utilizá‐lo ele paga uma pequena quantia e há um
responsável pelos instrumentos. Alguns dos entrevistados disseram que praticavam atividades
consorciadas, fundindo o milho e o feijão. Aas árvores existentes na localidade e mais citadas
foram a mangueira, o cajueiro, a ateira, bananeira e o coqueiro. Os mais velhos afirmaram que
são poucos os jovens que querem continuar com a atividade. Alguns entrevistados participam
de sindicatos rurais. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de parar, tempo de seguir,
de escolher e de arriscar. Ademais, a fé insere‐se em suas práticas e em suas falas. Segundos
os parceleiros de Ingá/Facundo, todos esses momentos seguem um movimento ligado ao
tempo da natureza, constituindo, assim, um calendário de atividades anuais (LIMA, 2008).
A agricultura moderna apresentou, além de novas técnicas, equipamentos e elevação do
número de pesquisas agronômicas, uma diversidade de insumos, como agrotóxicos e
fertilizantes. Trouxe também mudanças nas cargas, modos de trabalho e riscos incorporados
às novas atividades, que mais tarde passaram a se refletir na saúde, especialmente do
trabalhador rural. A Organização Mundial da Saúde acredita que, anualmente, entre 3 e 5
milhões de pessoas sejam intoxicadas por agrotóxicos no mundo e resíduos destes produtos
nos alimentos continuam a preocupar consumidores que carecem de informações. (STOPPELLI
e MAGALHÃES, 2005).
15. ENTRETENIMENTO
A partir do que foi visto na análise dos formulários muito dos entrevistados afirmaram que
não costumam praticas esse tipo de atividade, a minoria citou que as vezes fazem passeios,
reúnem a família, vão a festas, tomam banho de piscina e outros consideram as atividades
ligadas a religião como lazer. Os moradores da localidade comentaram ser insatisfeitos com a
oferta, pois não há, outros já falaram sobre a existência do campo de futebol e também
comentaram a possível existência de um playground. podemos perceber que 89% costumam
assistir a programas de televisão, dentre esses indicaram que os canais mais assistidos são a
Globo, SBT, Record, BAND, Rede TV e os programas vistos com mais frequência são os
telejornais, as novelas, os desenhos animados, programas policiais, programas de auditório e
documentário, respectivamente na ordem de aceitação.
16. ATIVIDADES SOCIAIS
De acordo com a análise dos formulários respondidos, na Agrovila Açude Pesqueiro os
programas sociais mais comuns são o PAA, o PNAE, o PROJOVEM, o Bolsa Família, o
Garantia/Seguro Safra e o PRONAF, sendo estes, dos quais a maioria dos entrevistados são
beneficiados, incluindo o Fome Zero. Muitos dos entrevistados afirmaram um dia já ter tido
dificuldade para garantir a alimentação de sua residência. A grande parte faz parte ou são
integrantes de alguma organização social ou política.
De acordo com a análise dos formulários (Formulário para Caracterização Socioeconômica
para Projeto FIC– IFCE campus Baturité Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais), consta,
com unanimidade dos entrevistados que não existe serviço de segurança público na
comunidade, na qual os moradores vivem tranquilamente, que não há casos de roubo e se há
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casos de violência são apenas discussões entre vizinhos, porque não é comum esse tipo de
situação e em casos de ocorrências de delitos ou algo ligado a segurança costuma recorrer a
polícia militar.

CONCLUSÃO
Constatou‐se, pela presente pesquisa, com o deslocamento dos moradores, possam se
identificar impactos positivos, como é o caso de serem donos de suas casas e de seus
terrenos. Verifica‐se também que através do associativismo os residentes têm conseguido
êxito em projetos, o que vem melhorando a qualidade de vida e autoestima pelo lugar,
consequentemente diminuindo os impactos negativos na vida do povo. Com esses resultados
podemos ver a atual realidade da comunidade e com isso os locais podem ir atrás de
melhorias para o desenvolvimento da Agrovila Açude Pesqueiro.
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RESUMO
Não é dos dias atuais que vem se difundindo o
conhecimento do saber popular e a busca de um novo
caminho para os fármacos. A indagação de novas formas
foi observada pelo homem e assim manifestada essa
ideia, só então sendo clarificada e hoje temos outras
possibilidades de precaução de doenças. E isso ocorre
pelas pessoas mais novas da própria comunidade não
aprenderem esse costume com as pessoas detentoras
desse conhecimento e assim acaba secundarizando esse
costume. Essa pesquisa foi elaborada com duas
lideranças da comunidade e uma curandeira, com vistas
a difundir e possibilitar a preservação dos saberes dos

idosos que possuem esse conhecimento, não deixando
que a medicina local caseira se dissolva com o passar
dos tempos; essa pesquisa evidenciou as raízes culturais
da comunidade indígena Kanindé de Aratuba (CE),
mostrando os principais remédios caseiros feitos por
plantas do mato, formulando assim um inventário de
cada entrevistado classificados em tipo, parte utilizada e
a doença que cura. Foi detectado na presente pesquisa
o desinteresse da população mais jovem em adquirir
esse conhecimento, sendo assim importante a
continuação dessa tradição para passar para as próximas
gerações.

PALAVRAS‐CHAVE: Resgate de cultura, medicina caseira, plantas medicinais, fármacos caseiros.

REMEDY OF BUSH: THE UNVEILING OF POPULAR BELIEFS OF INDIANS OF KANINDÉS
ARATUBA‐CE
It
is
not
of
today
that
comes
to diffusing knowledge of popular knowledge and the
search for a new path for pharmaceuticals. The
question for new forms was observed by humans and
so expressed that idea, Just then being clarified and
today we have other possibilities precaution disease.
This occurs by the younger people of the community do
not learn this custom with the holders of such
knowledge and so people ends up putting into second
this custom. This research was elaborated with two
community leaders and a healer, with a view to
disseminate and facilitate the preservation of

knowledge the elderly who have this knowledge, not
letting the medicine dissolves home cooked place with
the passage of time; This research evidenced the
cultural roots of the indigenous community of Kanindé
Aratuba (EC), showing the main home remedies made
with plants from the bush, thus articulating an
inventory of each interviewees classified as type, part
used and curing disease. Was detected in the present
research the indifference of the younger population in
acquiring this knowledge, so important to the
continuation of this tradition to pass on to the next
generations..

KEY WORDS: Redemption of culture, folk medicine, herbal, homemade pharmaceuticals.
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REMÉDIO DO MATO: O DESVELAR DE CRENÇAS POPULARES DOS ÍNDIOS KANINDÉS DE
ARATUBA‐CE
INTRODUÇÃO
O conhecimento empírico refere‐se a uma alternativa, ou alternativas, para solucionar
questões que podem não ser possíveis por métodos convencionais ou mais simplificados, como é
o caso de sanar um mal físico utilizando fármacos que cumulativamente podem ocasionar uma
série de problemas ao organismo. Mas quando não se tinham fármacos industrializados?
Receitas, saberes, modos de fazer eram a principal alternativa. Para Grandi (1989), “como mostra
na história que há séculos o homem vem buscando alternativas para eliminar seus males físicos,
de forma empírica ou intuitiva”
Não de hoje que vem se difundindo o conhecimento do saber popular e a busca de um
novo caminho para os fármacos. A indagação de novas formas de serem tratadas enfermidades
foi observada pelo homem e assim manifestada essa ideia, só então sendo clarificada e hoje
temos outras possibilidades de precaução de doenças. Segundo (LOZOYA, 1983) retirar
parÊNTESES, a partir da década de 1970 começou‐se a questionar uma nova definição do que
seria saúde, consequentemente, aumentou também a conscientização sobre a importância da
natureza no equilíbrio do homem, esta já utilizada há séculos pelos orientais, estimulando a
busca de alternativas para manutenção da saúde e prevenção de doenças. O saber popular
desses sujeitos sociais foi o elementos fundamental para constituição de alternativas para o
tratamento de diversos males .
Segundo Chassot (2000; 2003), o saber popular ou ciência popular são múltiplos
conhecimentos produzidos por homens e mulheres, obtidos a partir de observações, formulação
de hipóteses a partir de práticas solidárias e coletivas. Para Lopes (1997), o saber popular é
aquele associado às práticas cotidianas das classes destituídas de capital cultural e econômico. A
medicina popular, também conhecida como medicina do povo, pode ser conceituada como todas
as praticas relativas ao processo saúde‐doença que ocorrem independentemente do domínio da
medicina institucionalizada. Essas práticas de saúde conseguem sobreviver mesmo diante da sua
rejeição pela ciência e pela medicina oficial ou medicina científica, porque respondem às
necessidades e expectativas da população. É importante ressaltar que se elas não oferecessem
alguma compensação, já teriam sido abandonadas e, consequentemente, substituídas por outras
formas de tratamento (CAVALCANTE, 2001).
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A cultura da medicina popular ainda vive, entretanto a procura por essa prática vem
tomando outros caminhos. E isso ocorre pelas pessoas mais novas da própria comunidade não
aprenderem esse costume com as detentoras deste conhecimento e assim esses costumes têm
se perdido entre alternativas influenciadas pela indústria farmacêutica
Em um país como o Brasil, com imensa extensão geográfica, em espaços de
grandes diversidades e peculiaridades em diferentes circunstancias e com diversas concepções,
opiniões e valores sobre a medicina popular, usa‐se conjunto de técnicas, conhecimentos e
práticas, que são encorpadas e respeitadas no cotidiano, solidificado nos hábitos, nas tradições e
nos costumes. Sem que se preste atenção, elas são praticadas diariamente no meio em que
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vivemos.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa hora apresentada, surgiu a partir do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, o qual ofertou
um Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em parceria com o Instituto Federal do Ceará –
Campus Baturité. O nome Curso intitulado “PROEJA – FIC SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR
PARA POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MACIÇO DE BATURITÉ”, teve por,
por objetivo oferecer educação profissional a jovens e adultos com parceria com o Instituto
Federal do Ceará.
Para o desenvolvimento do inventário, foram estabelecidas etapas que versaram sobre: 1)
Levantamento Bibliográfico, no qual utilizamos autores como: Gomes, Chassot, Cavalcante,
Lozoya, Lakatos; os quais foram essenciais para discussão de conceitos como: Saber e medicina
popular, a cultura da medicina alternativa, entrevista, povos indígenas ; b) Análise de dados
primários, junto à instituições como o IBGE, IPECE e FUNAI; e dados secundários, junto à
Associação indígena, entrevistas semi‐estruturadas, registros fotográficos e relatórios de campo.
A convivência com a comunidade indígena, durante cinco meses, fez com que
observássemos uma série de tradições e costumes. Dentre estes, era comum observarmos os
idosos e as mulheres fazerem uso de medicamentos com vistas a curar males como dores de
cabeça, cólicas, diabetes, pressão alta, alergias, entre outras enfermidades. Foi neste cenário
queque fora levantada a proposta da pesquisa.
Segundo (GOODE; HATT, 1969; LAKATOS; MARCONI, 2010) a entrevista consiste
fundamentalmente no desenvolvimento de precisões, focalização, fidedignidade e validade de
certo ato social como a conversação. A entrevista compreende‐se, ainda, em estabelecer uma
comunicação com entrevistado e entrevistador, a fim de obter informações necessárias para a
elaboração de pesquisas.
Para tanto, optou‐se por serem realizadas entrevistas despadronizadas ou não
estruturadas (semi‐estruturadas). Nestes casos, segundo (LAKATOS; MARCONI, 2010) “o
entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere
adequada. É uma forma de explorar mais amplamente uma questão. Em geral as perguntas são
abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal, seguindo‐se apenas um
roteiro pré‐estabelecido.
Primeiramente tivemos uma conversa com uma das lideranças da comunidade Sr. CPdosS,
aluno do PROEJA ‐ FIC, onde obtive informações de pessoas que são detentoras do conhecimento
sobre remédios caseiros e assim marcando o dia e o horário para realizar as entrevistas que
foram conduzidas durante visitas domiciliares na comunidade. Para construção do artigo,
optamos por trazer elementos descritos por três índios, moradores da aldeia Fernandes1, os
1

A aldeia Kanindé, localiza-se no município de Aratuba. Segundo, Gomes (2013),Aratuba, significa
abundância de pássaros, em tupi.De Fortaleza a Aratuba, são aproximadamente 120 quilômetros. A
Aldeia, objeto de estudo, está dividida em três povoações. São elas: 1) o Sítio Fernandes, primeira

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Vermelho

Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Vermelho

Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Vermelho
Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Vermelho

Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Vermelho

Formatado: Cor da fonte: Preto

quais serão preservados os seus nomes, e quando citados indicados apenas pelas suas iniciais.
Foram eles a índia EFdaS 64 anos, curandeira; o Sr. CPdosS 62 anos, uma das lideranças da
comunidade e o Pajé MCdeS, 82 anos.

1. “FAZIAM E FICOU FAZENDO”

(Figura 1, CATUNDA, 2014)
( Figura 2, CATUNDA, 2014)
Na Figura 1 mostra o Sr. CPdosS, 62 anos, casado, tem 6 filhos, uma das lideranças da
comunidade indígena. Na Figura 2 mostra o Sr. MCdeS, 82 anos, casado, 11 filhos, Pajé dos índios
Kanindés. Fui recebida com muita receptividade em ambas as casas.
Quando perguntado ao Sr. CPdosS quem passou esses ensinamentos para ele, ele
reponde que já vem das pessoas mais velhas da comunidade, que o mesmo via eles prepararem e
com o tempo foi aprendendo.
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Quem deixou essa experiência, nós quase tudo aqui dos Fernandes foi os
pais da gente todos esses mais velhos usavam esse remédio, né?! Eles
tomavam e faziam e ficou fazendo. (CPdosS, 62anos, Entrevista realizada
em 27 de Março de 2014)

Eles contam que não sabem muito preparar os remédios, mas sabem pra quê que serve
cada planta. Na maioria das vezes quem busca a planta na mata são os homens, então eles
sabem pra que serve, mas é a mulher que faz o preparo. Quem faz mais são suas esposas.
O Sr. MCdeS, nos conta como era que as crianças se curavam das doenças antigamente e
faz a seguinte analogia:
localidade povoada por essa etnia em aproximadamente 1832 (IMPORTEC, 2007). Este encontra-se
localizado à cinco quilômetros da sede de Aratuba, onde habitam, há pelo menos 138 anos, a maior parte
dos grupos familiares que formam o povo indígena Kanindé; 2) A aldeia Balança, situada no sopé da
serra; e 3) a aldeia Gameleira, a quinze quilômetros da sede do município de Canindé. A atividade mais
comum entre os moradores, onde movimenta a maior parte da economia local, é a agricultura e em
seguida o artesanato. Os moradores, na sua grande maioria, professam a religião católica, notando assim
festejos de São José, novenas e outros agrupamentos religiosos. Sendo possível identificar a crença em
variados rituais populares, que são transmitidos de gerações a gerações
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No meu tempo curava os meninos só com remédio do mato, hoje já é
tudo da butica passado pelo médico (...) Tudo do mato, era remédio que a
gente tomava antigamente (...) Hoje em dia ainda se toma, mas os médico
diz que não pode tomar né, né?! Misturar o remédio da farmácia com o do
mato (...) Eu acredito mais no remédio do mato. Depois que começaram a
tomar remédio de butica, dificilmente tem uma pessoa saudável, né?!
Remédio de farmácia você toma cinco, seis inté dez durante um dia e não
fica bom. (MCdeS, 82anos, Entrevista realizada em 27 de Março de 2014)

O Sr. CPdosS e o Sr. MCdeS dizem pra que serve os frutos, plantas e arvores que eles mais
costumam fazer uso. Ver Tabela 1 e 2.

2. “Eu comecei tirando a experiência da minha mãe”

(Figura 3: CATUNDA, 2014)
Na imagem acima, EFdaS, nascida no sertão da Cana Brava, casada, 64 anos e 4 filhos, sua
maior ocupação é ser curandeira e dona de casa. Quando perguntado a Dona Elizabete com
quem ela aprendeu a fazer remédios caseiros ela diz:
Esses remédio eu aprendi a fazer por mim mesmo, me via a minha
mãe fazer era quando eu criança a minha mãe fazia muito pra nós
quanto tava doente ai ela pegava fazia aquele chá e dava a nós. Fui
butando na cabeça e quando me casei, ai no lugar deu fazer um chá,
fazia logo um remédio. E fiquei fazendo (...) Eu comecei tirando a
experiência da minha mãe. (EFdaS, 64 anos, Entrevista realizada em 27
de Março de 2014)

Pode‐ se perceber que esses saberes perpassam por gerações. Dona Elizabete relata que
sua mãe não chegou a ensiná‐la, mas ela costumava sempre a observar e a partir de então
criando um costume quando estava doente de tomar os remédios. A entrevistada conta que a
maioria dos remédios que ela faz, as plantas são oriundas da mata bem próxima a casa dela. Ela
nos revela alguns “segredos” ao fazer suas garrafadas, sendo elas:
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Álcool pra não azedar, depois que esfria aquele remédio e quando a
gente vai coar e bota nos vidro coloca um “tantim” de álcool pra
não azedar o remédio (...) Limão eu nunca usei nos meus remédios.
Porque eu vi na medicina que eu não uso limão...Porque o limão ele
faz é secar o catarro e ele não arranca. E o remédio faz arrancar o
catarro e o limão faz é secar nos peito... (EFdaS, 64 anos, Entrevista
realizada em 27 de Março de 2014)

Quando perguntado a entrevistada se ela está repassando os conhecimentos de
preparações de remédios a partir de plantas do mato, ela diz:
Já ensinei muita gente, quando vem pra cá ai eu explico, olha
quando você for fazer um remédio que eu não “tô” podendo fazer,
ai vocês pegam assim, e fazem assim..ai eu falo o tanto pra
fazer...Eu explico pro povo, mas muitas vezes eles nem fazem mais.
(EFdaS, 64 anos, Entrevista realizada em 27 de Março de 2014)
A Sra. EFdaS teve uma experiência muito curiosa. Ela trabalhou durante um ano em um
posto de saúde localizado no município de Aratuba, onde pacientes consultavam‐se com os
médicos e se tratavam das doenças com os remédios da Sra. EFdaS que eram elaborados dentro
do posto de saúde. Ela conta que certas pessoas davam até preferencia em ser atendidas por ela.
Como ela diz:
Olha, eu trabalhava em um hospital, quando eu saia do hospital,eu
saia daqui quase cinco horas, eu entrava sete horas lá..Quando batia
quatro horas eu saia, quando eu saia fora do hospital tava uma
ruma de gente esperando por mim ai eu ia rezar. Era criança, era
adulto era tudo. (...) Eu fazia remédio lá dentro mesmo. (EFdaS, 64
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anos, Entrevista realizada em 27 de Março de 2014)

O Sr. CPdosS complementa:
A igreja acredita nas orações, nas rezas. Era parteira lá dentro,
porque não tinha enfermeira essas coisas, ficou lá como se fosse
uma médica mesmo. Ela passou um ano. E o que aconteceu, que
fizeram uma reunião com vários rezadores de Aratuba para repassar
todas as rezas. Mas depois acharam que não é bom, porque a gente
tá no meio das pessoas que o Doutor que vender os remédios da
farmácia, vai bem deixar a gente fazer remédio. E tudo tem o tanto
de botar, tem o tanto de água, o tanto de batata, de raiz. (CPdosS,
62anos, Entrevista realizada em 27 de Março de 2014)

A Sra. EFdaS listou as plantas, frutos, arvores, ervas que ela costuma colocar em suas
garrafadas que faz com mais frequência ver TABELA 3.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram citadas 40 tipos de ingredientes para fazer os remédios, divididas em 1 flor, 1
arbusto, 1 verdura, 3 ervas, 3 frutas, 3 frutos, 12 arvores e 16 plantas. Conforme verificado, os
medicamentos caseiro feito por essas comunidade são retirados da mata que geralmente é bem
próximo das suas casas, sendo usado com mais intensidade na forma de infusão para obter as
garrafadas.
Abaixo segue as tabelas das ingredientes em ordem alfabética, classificadas em tipo,
parte utilizada e a doença que cura.

TABELA 1:Mostra os ingredientes considerados pelo o Sr. CPdosS mais importantes e mais
utilizadas.
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N°

INGREDIENTES

TIPO

PARTE UTILIZADA

DOENÇA QUE CURA

1
2

AMEIXA

FRUTO

CASCA

INFLAMAÇÕES/FERIMENTOS

AROEIRA

PLANTA

CASCA

INFLAMAÇÃO/FERIMENTOS

3

BARRIGUDA

ÁRVORE

CASCA

PROBLEMAS NA COLUNA

4

BATATÃO

PLANTA

CASCA

AFINAR O SANGUE

5
6

BOLDO
CIDREIRA

PLANTA
PLANTA

FOLHA
FOLHA

DOR DE BARRIGA
ACALMAR

7

CUMARU

ARVORE

CASCA

ESTALECIDO
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8

MARMELEIRO

ARVORE

CASCA

INFLAMAÇÃO/FERIMENTOS
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TABELA 2:Mostra as ingredientes considerados pelo o Sr. MCdeS mais importantes e mais
utilizadas.
N°

INGREDIENTES

TIPO

PARTE UTILIZADA

1

ARRUDA

PLANTA

FOLHA

DOR NO OUVIDO

2

BANANA VERDE

FRUTA

FRUTA

DIARRÉIA

3

BARRIGUDA

ARVORE

CASCA

FERIMENTOS

4

BATATA DE PURGA

PLANTA

CASCA

INFLAMAÇÃO

5

CAATINGUEIRA

ARVORE

FLOR

GARGANTA

6

CARAPICHO

PLANTA

PLANTA

INFLAMAÇÃO

7

CEBOLA BRANCA

VERDURA

VERDURA

TOSSE/GRIPE

8

JUAZEIRO

ARVORE

FLOR

DOR DE BARRIGA

9

MARCELA

ERVA

FOLHA

DOR NA BARRIGA
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10

MARMELEIRO

ARVORE

CASCA

DOR DE BARRIGA/ESTALECIDO
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11

MUFUMBO

ARVORE

FRUTA

GRIPE
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12

MUNGUBA

ARVORE

FRUTA

INFLAMAÇÃO
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13

PAPACUNHA

PLANTA

RAIZ

CRESCIMENTO DE DENTE (bebês)

14

QUINA‐QUINA

ARVORE

PAU

DOR DE BARRIGA

15

XANANA

PLANTA

RAIZ

INFLAMAÇÃO
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TABELA 3: Mostra as ingredientes considerados pelo o Sra. EFdaS mais importantes e mais
utilizadas.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

INGREDIENTES
AMEIXA
ARRUDA
BABOSA
BATATA DE PURGA
BOLDO
CAJUEIRO
CAPIM SANTO
CIDREIRA
COCO CATOLÉ
CORAMA
LARANJA DA TERRRA
MALVARISCO
MAMÃO
MIRASSOL
PITANGA
ROMÃ
XANANA

TIPO
FRUTO
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
ARVORE
PLANTA
PLANTA
ARVORE
ERVA
FRUTA
ERVA
ARVORE
FLOR
ARVORE
FRUTA
PLANTA

PARTE UTILIZADA
CASCA
FOLHA
“BABA”
CASCA
FOLHA
CUPIM E CASCA
FOLHA
FOLHA
RAIZ
FOLHA
INTEGRAL
FOLHA
FLOR
SEMENTE
FOLHA
FRUTA
RAIZ

DOENÇA QUE CURA
INFLAMAÇÕES/GASTRITE
DOR NO OUVIDO
CANCER/GASTRITE/INFLAMAÇÕES
VERME
GASTRITE
ASMA
CALMANTE
FARTI/ DÁ SONO
INFLAMAÇÕES
TOSSE
TOSSE
TOSSE
VERME/LOMBRIGA/AMEBA
TOSSE
VERME/LOMBRIGA/AMEBA
TOSSE
INFLAMAÇÕES
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Abaixo, quatro das plantas informadas foram registradas no quintal da entrevistada, as
mais utilizadas para a elaboração de algumas garrafadas para qualquer tipo de inflamação,
segundo informado a Sra. EFdaS, é a garrafada mais pedida na comunidade, em seguida é a
garrafada para dores no estomago.
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(Figura 3, da direita para esquerda segue, boldo, corama, terramicina e semente de
mirassol, CATUNDA, 2014)
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PARA NÃO CONCLUIR...
O presente trabalho evidenciou as raízes culturais da comunidade indígena Kanindéde
Aratuba, mostrando os principais remédios caseiros feitos por plantas do mato,
formulando,assim, um inventário de cada entrevistado classificados em tipo, parte utilizada e a
doença que cura. Segundo os levantamentos realizados durante os trabalhos de campo,
percebemos que existe um desinteresse por parte da população mais jovem em adquirir esse
conhecimento, sendo evidente a preocupação existente nos relatos dos índios mais idosos sobre
os caminhos que se darão para a manutenção dos saberes populares da aldeia. Um inventário,
juntamente com a catalogação de espécies da fauna ainda identificadas na aldeia podem se
recompor como uma alternativa para a resistência indígena Kanindé ser materializada para que
seus costumes e modo de vida seja mantido por gerações.
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A ETNOGRAFIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DAS ORGANIZAÇÕES NO BRASIL

1
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Instituto Federal de Alagoas ‐ Campus Palmeira dos Índios, e‐mail: james.was@hotmail.com

(PQ) Pesquisador

RESUMO
Este artigo tem como objeto de estudo a defesa do
método etnográfico de pesquisa, voltado para o
entendimento das dinâmicas culturais que ocorrem
dentro das empresas no Brasil. Assim, buscamos definir
as bases da pesquisa de campo dentro desses
ambientes, seu alcance, desafios e contribuições.
Lembrando que a etnografia neste caso entra como
fundamento principal da chama Antropologia das
Organizações, que por sua vez aborda temas como:
referência cultural no ambiente empresarial, diferenças
comportamentais, estigmas culturais e meritocracia. O
que será visto aqui é de que forma a estrutura

etnográfica composta pelos pilares: pesquisa
bibliográfica, observação participante e aplicação de
questionários e entrevistas, podem ajudar a diagnosticar
a situação das empresas e propor soluções para
eventuais problemas culturais que interferem em seu
funcionamento.

PALAVRAS‐CHAVE: Cultura, Empresas, Etnografia.

THE ETHNOGRAPHY AND ITS CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ORGANIZATIONS IN BRAZIL
ABSTRACT
This article has as its object of study the defense of
ethnographic research method, aimed at understanding
the cultural dynamics that occur within companies in
Brazil. Thus, we seek to define the basis of field research
within these environments, their scope, challenges and
contributions. Recalling that ethnography this case
comes as the most basic calls Anthropology of
Organizations, which in turn covers topics such as:
cultural reference in the business environment,
behavioral differences, cultural stigmas and meritocracy.
What is seen here is how the ethnographic structure

composed by pillars: literature review, participant
observation and questionnaires and interviews, can help
diagnose the situation of the companies and proposing
solutions to any cultural issues that interfere with their
functioning.

KEY‐WORDS: Culture, Business, Ethnography.
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INTRODUÇÃO

Podemos sem medo de errar, considerarmos que desde o princípio a etnografia esteve
presente na sociedade humana. Seja na forma de questionamento em relação ao outro (aquele
que é alheio a “minha cultura”), como faziam os gregos a exemplo de Heródoto, no séc. V a.C.,
seja por meio das relatos de cronistas, viajantes, missionários, comerciantes e historiadores que
do século XVI ao XVIII discutiam sobre a veracidade e legitimidade dos costumes que apreciavam
através dos “selvagens” na América.
Pois bem, a abordagem etnográfica (ou seja, a escrita sobre determinado grupo social ou
etnia), tem o seu fundamento na observação e análise do ser humano imerso em sua própria
cultura e como afirmava Laplantine (2009, p. 25), “trata‐se da observação direta dos fenômenos
sociais a partir de uma relação humana.” A etnografia é literalmente a descrição de um povo e
quando aplicada ao estudo das empresas, não é nada mais do que uma análise dos elementos
culturais presentes na mesma. A questão que é o processo de formação desta etnografia requer
que o pesquisador entre em contato com o grupo, examinando os comportamentos interpessoais
e tirando disso uma ideia de como as pessoais agem e pensam o seu ambiente “nativo”.
O método etnográfico começou a ser utilizado apenas no XIX, baseando‐se na ideia de
que não é possível a obtenção de um entendimento cultural se não for pela imersão no cotidiano
do outro, mantendo contato com sua dinâmica, produzindo um conhecimento efetivo. Quando
este método é aplicado nas empresas, a dificuldade epistêmica se torna idêntica a que se
apresenta nas pesquisas de campo próprias a Antropologia Cultural. Sendo a maior delas, o
exagerado grau de subjetividade das análises, isso, fruto da vontade que o pesquisador tem em
detectar o que deseja ver e não o que o “nativo” verdadeiramente apresenta. Segundo
Angrosino:
Os pioneiros da pesquisa de campo acreditavam que estavam aderindo a um
método consoante com o das ciências naturais, mas o fato de estarem vivendo
nas próprias comunidades por eles analisadas, introduziu um grau de
subjetividade nas suas análises que estava em dissonância com o senso comum
do método científico (2000, p. 17).

Em resumo, deste alerta deve surgir o cuidado com o método etnográfico, que é
baseado na pesquisa de campo e implica numa personalização do método de acordo com o
objeto de estudo, por parte daquele que vai fazer a etnografia. Principalmente em um ambiente
complexo como o organizacional. Isso traz consigo questões importantes para o estudo, como o
perfil cultural que a empresa adota como racional e produtivo; as adequações que os
funcionários fazem, deste perfil, com relação as suas próprias aspirações; as relações de poder
que são criadas; os estigmas que são gerados e podem provocar sérios conflitos; além da questão
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da meritocracia e as interferências sobre a mesma, principalmente em casos em que a
subjetividade e as relações interpessoais “falam mais alto” do que a impessoalidade.
Deste modo a pesquisa de campo nas empresas adota um caráter tríplice: é indutivo, ao
passo que existe a possibilidade de um acúmulo de conhecimentos sobre uma organização; é
dialógico, pois o “nativo” tomado como objeto, pode discutir as interpretações do pesquisador,
além de por em questionamento sua presença no campo de estudo; e finalmente holístico, pois
busca um relato mais completo possível sobre o estudado, ao passo que vê as nuances
especificas do local sem perder o foco sobre as possibilidades de generalizações.
Através desta abordagem inicial sobre a etnografia é possível termos uma ideia sobre as
possibilidades que são abertas através desta forma antropológica de pesquisar. O que segue
agora é a especificação do método etnográfico propriamente dito, na forma de um “corpo
etnográfico” que faremos questão de apresentar (capítulo 2 – Materiais e Métodos), e em
seguida discutiremos a viabilidade da pesquisa etnográfica no meio empresarial (capítulo 3 –
Resultados e Discussão), fazendo por fim as considerações finais no sentido de avaliar os avanços
que este método propõe buscar.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Como vimos anteriormente o material da etnografia é o próprio ser humano em suas
relações cotidianas. Sobre isso, Malinowski e Boas fizeram considerações importantes, sendo eles
os principais defensores da pesquisa de campo. Boas defende a ideia de que um costume só tem
significado se analisado no seu contexto particular, por isso, as pré‐noções sobre o
funcionamento da cultura não são bem vindas, acrescentando ainda que para se compreender o
lugar do costume (o meio empresarial, como é o nosso caso), só o antropólogo pode elaborar um
documento com validade, baseado na pesquisa de campo (ERIKSEN; NIELSEN, 2007).
Além disso, Boas foi o pioneiro em termos de percepção da língua como elemento
essencial para a compreensão da cultura. Neste caso, poderíamos imaginar por meio desta
informação que o nosso método seria facilitado, pois no Brasil, todos temos a mesma língua,
inclusive o pesquisador. Isso é um engano, pois aqui o cuidado a ser tomado é com as formas de
linguagem que são forjadas nos ambientes, inclusive nas empresas, o que indica certos aspectos
da tradição própria das profissões ali envolvidas. Isso demanda um esforço de quem pesquisa em
entender a lógica de quem fala e o porquê se fala daquela forma, a fim de perceber o que se
passa sem a ajuda de intérprete.
Já Malinowski, por sua vez, contribui grandemente para o desenvolvimento do método
etnográfico, ou seja, para o desenvolvimento de lições sobre a pesquisa, de forma a nos ensinar
como captar os detalhes do campo de estudo. Seu aluno, Raymond Firth, o descreve como “um
etnógrafo meticuloso e sistemático, com uma capacidade excepcional para aprender línguas e
uma faculdade de observação extraordinária” (DURHAM, 1978). Ele, por sua vez, não foi o
inventor da pesquisa de campo, mas contribuiu para o entendimento das instituições sociais
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como algo integrado e funcional. Suas observações nas ilhas Trobiand lhe renderam um livro
intitulado: Os Argonautas do Pacifico Ocidental (1976), onde ele opera de maneira articulada
aspectos sociais, psicológicos e biológicos, o que para nós é uma lição em termos de pesquisa e
método funcionalista a ser aplicado no estudo das empresas.
Refletindo os textos de Malinowski é possível perceber a valorização dada á pesquisa
empírica ao mesmo tempo em que considera o “nativo”, ou seja, o ser social que vive a sua
cultura em seu campo próprio, como o único especialista em questão. Ninguém saberá falar
melhor do que ele, sobre as situações daquele contexto. Por isso o que nos interessa é “[...] o
comportamento concreto de seres humanos reais que vivem uma realidade cultural diferente da
nossa.” (MALINOWSKI, 1976, p.8). Foi com base nesta forma de pensamento que elaboramos o
modelo de pesquisa para o estudo das organizações, que toma para si três técnicas de pesquisa:
a análise de arquivos históricos, a observação participante e a aplicação de questionários e
entrevistas. É importante lembrar que a boa etnografia em nossa opinião é a resultante desta
“triangulação”, portanto, as técnicas que serão abordadas devem ser usadas em conjunto, pois
nenhuma delas sozinha é capaz de montar este mosaico por inteiro, como algo realmente vivo.
Estes seriam então os passos fundamentais da pesquisa, que agora toma o nome de
“corpo etnográfico.” A estruturação deste corpo obedece a alguns passos que serão agora
destrinchados. O primeiro deles é a pesquisa bibliográfica e documental, ou seja, a estruturação
do “esqueleto” que dá sustentação a pesquisa. Para o entendimento de uma empresa é preciso
saber a sua razão de existir, em outras palavras, qual o seu serviço que prestam oficialmente, que
perfil de clientes atende, que normas a regem e quais as suas principais diretrizes. Este é o seu
ponto fundamentalmente teórico. Que pode ser descoberto por meio de levantamento
documental. Desta forma esta parte refere‐se “a pesquisa em arquivos é a análise de materiais
que foram guardados para pesquisa, serviço e outros objetivos, oficiais ou não” (ANGROSINO,
2000, p.56).
Em seguida, o esqueleto precisa ser preenchido com “carne e sangue”, para isso,
acrescenta‐se uma análise subjetiva sobre as ações praticadas do cotidiano do “nativo”. Busca‐se,
por exemplo, investigar quais as regras da comunidade, como se comporta o “nativo” diante
delas, as relações de autoridade, colaboração, entre outras, isso por meio da técnica da
observação participante. Assim, aquele que aplica a pesquisa etnográfica deve participar do
cotidiano da empresa, vendo sua forma própria de funcionamento por meio das lógicas sociais ali
presentes. São essas ações da vida real que Malinowski se refere ao falar dos “imponderáveis da
vida”, ou seja, as atividades corriqueiras do “nativo” que se impõem enquanto lógica ao
pesquisador.
Por fim, Malinowski acrescenta a “alma” do trabalho etnográfico que é entender como
o nativo interpreta a si mesmo e os significados de sua própria cultura. Aqui reside a aplicação
dos questionários e das entrevistas enquanto técnicas eficazes.
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Em contra partida a esta ideia de totalidade sugerida pelo funcionalismo de Malinowski,
através das etapas para a formação completa do “corpo etnográfico” (que neste caso se refere
ao conhecimento final produzido pelo pesquisador), há uma crítica laplantiniana de que a
compreensão total do pesquisador não é possível, pois apenas os indivíduos imersos na cultura é
que realmente a entendem (como argumentamos anteriormente), e caso o antropólogo passe a
“entender”, ele deixa de ser pesquisador e passa a ser nativo. Com isso não estamos afirmando
que a pesquisa etnográfica nunca dará resultados satisfatórios, o que colocamos é a dificuldade
epistemológica imposta aos seres humanos no momento em que se posicionam
automaticamente na condição de estarem uns “dentro” e outros “fora” de determinado meio
cultural específico.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toda esta discussão sobre o método etnográfico está voltada para as pesquisas não apenas no
âmbito das Ciências Humanas, mais também para a pesquisa na área técnica, visto a necessidade de
compreensão do meio cultural, para se levantar questões que envolvem todo o funcionamento de uma
empresa. Nossa intenção primeira é promover uma auto reflexão em relação à própria pesquisa que
desenvolvemos junto a PETROBRÁS, através do Programa de Formação de Recursos Humanos – PFRH, que
oferta bolsas de pesquisa para jovens que cursam o Ensino Médio Integrado nos Institutos Federais.
Como esta iniciativa é multidisciplinar e a equipe em questão é composta por alunos do curso de
Eletrotécnica (5 alunos) e um professor da área de Ciências Humanas (Sociologia), o intuito foi unir as
diferentes perspectivas em torno que um tema que fosse possível de ser estudado em conjunto. A área de
pesquisa científica é a Antropologia das Organizações e o campo de estudo em questão é a empresa
PETROBRÁS no que se refere a sua dinâmica cultural interna. No entanto, o presente artigo não tem o
intuito de mostrar os resultados da pesquisa de campo (que está em fase de estruturação), mas de
mostrar como o método etnográfico pode ser útil na medida em que auxilia de forma vigorosa o estudo
sobre as empresas, possibilitando a área técnica conhecer o ambiente de trabalho em que desenvolve
suas atividades.

Segundo Tylor, a cultura teria em relação a vida humana uma dimensão muito
expansiva, na medida em que se refere a “tudo que é produzido pelo ser humano nas suas
atividades cotidianas” (LARAIA, 1986). Para nós, a cultura se evidencia como “costume próprio”
das empresas e obedece a formação de dois elementos básicos: o habitus e o campo. O primeiro
nada mais é que um “sistema de disposições duráveis e transponíveis que integra todas as
experiências passadas, funcionando a cada momento como uma matriz de percepções, de
apreciações e de ações, que torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas,
graças às transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 1989). O segundo pode ser visto
“como estrutura de relações objetivas que explica as formas concretas das interações” (Ibid.). O
que o torna relativamente autônomo, porém conectado, em relação a outros campos.
O dilema é que a referência cultural do campo, que é seu habitus, sofre dentro das empresas a
resistência de outras formações de habitus, o que implica num primeiro dilema: referencia cultural no
ambiente empresarial x diferenças comportamentais. Na teoria linguística esta relação ganha a
nomenclatura de: emissores (a gerencia da empresa); receptores (os funcionários) e ruído (todos os
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elementos de servem de empecilho a comunicação), inclusive aqueles pontos criados pelo próprio
comportamento individual que o dificultam.
Podemos até ampliar a discussão para análise outros dilemas na medida em que inserimos os
estigmas culturais como outro elemento a ser considerado. O fato de as sanções sociais se acoplarem nos
indivíduos na forma de estigmas, ou seja, a transformação de uma condição temporária em essencial (a
transformação do estar em é) provoca desconfiança nas pessoas em assumir erros, em conversar
abertamente sobre problemas, além de aumentar o distanciamento e distorcer as relações de poder. Isso
provoca em médio e longo prazo, problemas de relacionamento que interferem na produção e na
promoção de um ambiente de trabalho socialmente saudável.
Por ultimo e não menos importante, temos outro dilema que é o da meritocracia. O governo do
mérito implica no reconhecimento de habilidades e competências dos funcionários mais bem
credenciados. Sabemos, no entanto, que este sistema é cadenciado por variáveis de cunho pessoal, que
quebram com a ideia de impessoalidade e burocratização racional das organizações. Tudo bem que
Weber (2009), já havia mostrado este problema quando criou o conceito de racionalidade técnica e
burocracia racionalizada. Ele estava pensando em sistemas impessoais em que os setores trabalhavam de
forma conjunto obedecendo a critérios definidos. Isso era o seu tipo ideal, que não de encarna em
nenhuma figuração histórica, mas faz referência a um conjunto de princípios que nos servem de base. No
entanto, o atravessar de questões pessoais impossibilita a existência de uma meritocracia realmente
funcional. Daí as reclamações em relação a favorecimentos, tratamentos diferenciados e uma série de
desvios nas relações de poder e reconhecimento. Que vão desde vínculos familiares, a amizades
construídas e troca de favores.
Então, é com base nestes dilemas, que se encarnam aqui enquanto variáveis presentes na
cultura das empresas, que estamos por construir toda a base de nossa pesquisa. Que repito: é de campo,
etnográfica e serve como ferramenta importante para o entendimento do funcionamento das empresas
na atualidade. Convém agora efetuarmos a operacionalização da etnografia o que nos revela de antemão
a necessidade de um próximo texto que Serpa avaliado especificamente as situações encontradas em
campo e como elas foram sendo vividas no contexto da pesquisa.

4

CONCLUSÃO

Fica registrado por meio deste artigo a utilidade do método etnográfico de pesquisa,
enquanto ferramenta útil para o estudo das empresas na atualidade. Isso não significa que este
método não tenha limitações ou mesmo dilemas cruciais, que por sinal, foram expostos por meio
de nossas análises, mesmo que de maneira sucinta.
O desafio é primeiro de âmbito reflexivo. Pensar no objeto de estudo de forma definir
qual a melhor maneira de abordá‐lo. Por isso este artigo revelou a preocupação com a reflexão
epistêmica na medida em que se define as diretrizes da pesquisa etnográfica (indutiva, dialógica
e holística), bem como a forma como está por nós estruturada enquanto corpo etnográfico
(esqueleto – técnica de pesquisa bibliográfica; carne o ossos – observação participante; e alma –
entrevistas e aplicação de questionários). Lembrando que o uso das técnicas deve ser feita de
forma conjunta e remonta a própria lógica de sondagem do objeto, olhar do pesquisador e a
visão de mundo do observado.
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Expomos também os dilemas do campo de pesquisa, através da reflexão sobre a
referência cultural no ambiente empresarial, as diferenças comportamentais, os estigmas culturais e a
meritocracia, esperando que este esforço nosso sirva como ferramenta, não apenas para a pesquisa que
estamos desenvolvendo na área da Antropologia das Organizações junto a PETROBRÁS, mas para outras
pesquisas que visem estabelecer o link entre as ciências se utilizando de métodos que embora pareçam

distantes da área técnica e industrial, de fato não o são.
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TAMBOR DE MINA JEJE NAGÔ NO BAIRRO DA LIBERDADE EM SÃO LUIS ‐MA: uma
visão antropológica social.
Gledson Silva Costa1
RESUMO
Uma análise sobre um dos temas que muito nos tem chamado atenção a questão da religiosidade afro
brasileira em São Luis do Maranhão, onde destaco em particular o culto da Mina Jêje nagô, mais
especialmente a Casa Ilê Ashe Ogum Sogbô e outras casas de mina no bairro da liberdade. Uma casa
com mais de 26 anos de existência que descende de outras casas mais antigas e com mais respaldo no
culto, hoje o Ilê se encontra com muitos filhos de santo como são conhecidos os seus fiéis localizado na
Liberdade esta casa tem influenciado fortemente a vida dos membros e da comunidade em geral, seja
diretamente com as festas religiosas na vida da comunidade local dos simpatizantes, seja na vida dos
filhos da casa com orientação espiritual. Considerando essa realidade é que surge alguns
questionamentos, que são analisados neste trabalho, a saber: como se dá a influência diretamente na
vida dos filhos de santos desta jovem casa? Como as pessoas que estão há mais tempo como membros
se sentem? O que mudou nas suas vidas desde que iniciaram suas atividades religiosas, suas
obrigações? Qual o reflexo disso na comunidade da liberdade? Então é a partir dessas questões que
surge a problemática da pesquisa: qual o papel social do Tambor de mina Jeje Nagô, na vida dos filhos
de santo, no Bairro da Liberdade em São Luis‐MA?
PALAVRAS CHAVES: tambor de mina, religiosidade, mudança de vida, obrigações, filhos de santo.

BARREL OF MINE JEJE NAGO IN THE NEIGHBORHOOD OF FREEDOM IN SÃO LUIS‐MA:
A social anthropological vision.
ABSTRACT
An analysis on a topic that has long drawn attention to the issue of Brazilian african religiosity in São Luis
do Maranhão , where I highlight in particular the cult of Mina Jêje Nago , most especially the House Ilê
Ashe Sogbô Ogun and other homes in the neighborhood Mine of freedom . A house with more than 26
years old who is descended from other older homes and more support in worship today Ilê meets many
sons of holy are known as your faithful located in Liberty this home has strongly influenced the lives of
members and the community at large , either directly with the religious parties in the life of the local
community of supporters , whether in the home life of children with spiritual guidance . Considering this
reality is that some questions that are analyzed in this work , namely arises: how is the influence directly
on the lives of the children of this young holy place? As people who are more long as members feel ?
What has changed in their lives since they began their religious activities , their obligations ? What is the
reflection of this in the Liberty community? So it is from these questions that the research problem
arises : what is the social role Drum mine Jeje Nago , in the lives of children saint , in Liberdade in São
Luis ‐ MA ?
KEYWORDS : drum mine , religiousness , life changing , obligations , sons of the saint.

1 INTRODUÇÃO
A religiosidade é um dos temas que sempre chamou atenção desde a sociologia
clássica onde Durkheim (2000) faz uma análise das religiões chamadas primitivas da
1
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Austrália, ressaltando que entre todas as religiões investigadas por ele, existem
elementos comuns, o que nos leva a pensar que haja tais elementos inclusive nas
atuais. Dessa forma o sociólogo tenta compreender o fenômeno religioso.
O Tambor de Mina surge em São Luís por meio de africanas, em meados do
século XIX, as casas mais antigas de que se tem noticias de acordo com Mundicarmo
Feretti (2000) são a Casa das Minas‐Jeje e a Casa de Nagô, além destas existiu outros
terreiros que já foram extintos (Egito, Cutim,...), porém, existem casas mais novas
como o Ilê Ashe Ogum Sogbô (Casa de Ogum e Sogbô) e o Ilê Ashe Oba Izô (Casa do Rei
do Fogo), no bairro da Liberdade em São Luís, que descenderam do Terreiro de
Iemanjá no Bairro da Fé em Deus (fundado por Jorge Itaci‐Kadmanjá), esta contribuiu
com muitos filhos para a Mina os quais edificaram os seus próprios terreiros de culto.
A religiosidade afro‐brasileira em São Luís do Maranhão tem como uma de suas
vertentes principal o Tambor de Mina, este ganha enfoque principal neste trabalho e
em destaque as casas mais jovens de culto da Mina Jeje Nagô2, mais especialmente a
casa Ilê Ashe Ogum Sogbô e outras casas de Mina no bairro da Liberdade.
Hoje os Ilês, ou seja, as casas de cultos encontram‐se com muitos filhos de
santo3 ou mineiros, como se identificam os fiéis desta religião, localizado no bairro da
Liberdade. Minha intenção é verificar se estas casas tem influência nas comunidades
onde estão instalados os terreiros e qual é o tipo de envolvimento dos participantes.
Ou seja, será que a vida fora dos terreiros é influenciada pela cosmologia do Tambor
de Mina.
Considerando esses pressupostos é que surgem alguns questionamentos, a
saber: O que mudou nas vidas das pessoas desde que iniciaram suas atividades
religiosas, determinadas pelo Tambor de Mina? Qual o reflexo disso na comunidade da
Liberdade? Então é a partir dessas questões que surge a problemática da pesquisa:
qual o papel social do Tambor de Mina Jeje Nagô, na vida dos filhos de santo, no bairro
da Liberdade em São Luís‐MA?
2

Jeje é a “denominação dada aos grupos étnicos do sul do Benim, especialmente os fon e os gu, trazidos
em grande número para o Brasil no século XIX...”.(FERRETTI, 2009, p.300). “Nagô, nome dado no
Brasil aos escravos sudaneses de fala ioruba, procedentes da atual Nigéria; engloba grupos étnicos
diversificados, conhecidos como Oié, Ketu, Ijexá, Abeucutá,..” (FERRETTI, 2009, p.304).
3
Entendamos este termo como sendo pessoas iniciadas ao culto dos voduns e orixás, aqui também
chamados de mineiros.

Cabe ressaltar a importância do Tambor de Mina no Maranhão e
principalmente no bairro da Liberdade, fazendo uma análise das casas de Mina que
existem nesse bairro, esta pesquisa é uma tentativa de avaliar a situação em que
vivem estes filhos de santo, levantando questionamentos e analisando as
problemáticas que são apresentadas neste ambiente. Lembrando que propor soluções
imediatas não é o objetivo deste trabalho, mas sim perceber como se manifestam
determinadas situações neste contexto, religioso e social.
Como o mineiro se sente diante deste contexto, será que se reconhece como
membro de um grupo que tem seus valores, seria possível o mineiro se reconhecer
herdeiro de uma cultura com um determinado papel social dentro de uma sociedade,
este em vez de esconder e a sua fé, teria novos conceitos acerca da sua própria vida
hoje? Poderá afirma‐se como personagem principal da história, perceber que a
história, é construída por todos, embora que de forma muitas vezes não tão claras?
Estas são algumas das questões que pretendo buscar explicações. O fato de questionar
possibilita novos olhares que poderão aguçar outros questionamentos e assim
construir‐se os alicerces do conhecimento que precisamos.
2 TAMBOR DE MINA
O campo da religiosidade afro‐brasileira é amplo e bastante complexo,
consistindo de um conjunto bastante diversificado de modelos de culto que vêm sendo
estudados por pesquisadores das religiões de diversas áreas do conhecimento, no qual
nos deteremos no Tambor de Mina mais especificamente.
A princípio Tambor de Mina é o nome dado aos cultos de ritual daomeano4 no
Maranhão. Bastide (1989), afirma quando fala sobre os rituais afro‐maranhenses, que
à tradição daomeana de cultuar os voduns foram acrescentados elementos da tradição
indígena e do kardecismo e que aos voduns uniram‐se os caboclos e os encantados.
No entanto, Pierre Verger (1999) explica que a utilização do termo vodun
predominou entre os escravos oriundos do Daomé e pertencentes ao tronco fon.
4

Diz-se do originário do Daomé, “atual República de Benim, antigo reino africano, colonizado pela
França a partir de 1892. Sua capital , que se chamava Abomey, tem hoje o nome de Porto
Novo”(FERRETTI, 2009,p.295)

Portanto, voduns é a expressão que designa entidades espirituais de origem
daomeana presentes no Tambor de Mina.
O Tambor de Mina distingue‐se da Umbanda e do Candomblé, principalmente,
pela incorporação5de voduns no corpo dos devotos iniciados, pelo culto aos voduns no
ciclo de festas e rituais e também porque estes se constituem no conjunto de
divindades os que ocupam o lugar mais elevado na hierarquia espiritual dos terreiros
de Mina.
Mundicarmo Ferretti (1985,p.37) ressalta que a
Mina é a designação dada no Maranhão à religião de origem africana
desenvolvida naquele Estado e praticada nas “casas de Mina”, daí ser
algumas vezes consideradas equivalente ao “Candomblé” e ao “Xangô”,
outras formas de religião de origem africana desenvolvidas em Salvador e
em Recife.

E ainda de acordo com Mundicarmo Ferretti (2000,p.25):
O Tambor de Mina é estruturado a partir de modelos identificados como
"nações" ou diversas tradições culturais africanas (jeje, nagô, cambinda,
fanti‐ashanti), modelos estes que são seguidos com grande rigidez por
alguns terreiros e que são fundidos, reelaborados, ou mesmo quase
abandonados por outros. No Tambor de Mina são cultuadas e recebidas, em
transe, entidades espirituais africanas (voduns e orixás) e entidades
espirituais que começaram a ser conhecidas pelos negros no Brasil (gentis e
caboclos).

Percebe‐se também que segundo a mesma autora:
A mina no Maranhão é ainda hoje praticada principalmente pela população
mais negra e, consequentemente, de renda mais baixa, embora que penetre
de alguma forma em todos os segmentos da sociedade. Os terreiros e
particularmente a Casa das Minas têm sido considerados como o principal
centro de preservação da cultura africana no Estado. .(FERRETTI, 1985,p.39‐
40).

Isto demonstra de certa forma a grande relevância em estudar estes temas,
devido a sua importância tanto social quanto cultural que está envolto na religião
Tambor de Mina.
Os estudos realizados por Sérgio Ferretti (1985) informam que Tambor de Mina
é uma religião afro‐brasileira que se formou no Maranhão e que a Casa das Minas e
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Entendamos aqui o termo incorporação, como sinônimo de “possessão” que segundo Ferretti (2009) é
atécnica corporal ou estado especial em que um(a) iniciado(a), em transe assume o papel de uma entidade
sobrenatural.

a Casa de Nagô foram fundadas por negras africanas em meados do século XIX. Estas
casas funcionam até hoje e são as matrizes culturais do Tambor de Mina.
É ainda Sérgio Ferretti quem nos explica que numerosos terreiros de São Luís
adotaram o Tambor de Mina como modelo ritual, havendo grande diversidade de
origens e formas de organização. De acordo com este pesquisador, muitos destes
terreiros foram fundados por pessoas amigas da Casa das Minas. É o caso do Terreiro
da Turquia, fundado por Anastácia dos Santos da cidade de Codó, e do Terreiro do
Egito (Ilê‐Nyame), fundado por Basília Sofia (MassinokoAlapong). Esses terreiros
deram origem a muitos outros, abertos por pessoas preparadas por estas fundadoras
ou por suas sucessoras, contribuindo assim para a difusão da cultura mina não
somente na cidade de São Luís, mas também em áreas geográficas localizadas dentro e
fora do território maranhense.
Esta pesquisa visa estudar ainda mais particularmente uma casa religiosa de
Tambor de Mina no Maranhão a casa Ile Ashe Ogum Sobgo juntamente com outras
casas da mesma matriz religiosa do bairro da Liberdade em São Luís, capital do
Maranhão, onde encontram‐se números relevantes de casas e filhos de santo. A
princípio nos interessa conhecer a influência que esta religião exerce no bairro da
Liberdade, é válido ressaltar que existem outras casas mais antigas que estas, como
mencionados anteriormente, a Casa das Minas, a Casa de Nagô, o Terreiro da Turquia,
o Terreiro do Egito, que já foram em outros momentos estudados por grandes
pesquisadores:
Sobre os terreiros já pesquisados por Nunes Pereira e Costa Eduardo‐ Casa
de Nagô e Casa das Minas – Bastide(1971), faz afirmações que parecem
comprovar a resistência africana destas. Sobre a primeira, afirma‐se que
apesar de sua herança africana, sofreu influências da Casa das Minas
(ABREU, 2006).

Ainda podemos perceber mais o interesse desses pesquisadores a partir da
década de 1970:
A partir de 1970, o tambor de mina começou a despertar grande interesse
de pesquisadores estrangeiros e brasileiros, tanto no maranhão como no
Pará. Em São Luís, a atenção dos pesquisadores continuou voltada
principalmente para as centenárias Casas das Minas e Casa de Nagô, mas
também foi bastante direcionada para os aspectos mais africanos de dois
terreiros abertos na década de 1950: a Casa Fanti‐Ashanti (de Pai Euclides) e

o terreiro de Iemanjá (de Pai Jorge Itaci), que passaram a receber a visita de
muitos pesquisadores e a serem citados em seus trabalhos (ABREU, 2006,
p.57, apud, FERRETTI, M.2000,p.32).

E ainda segundo Marilande Abreu (ABREU,2006,p.59):
As pesquisas que marcam a ideia de retomada dos estudos do tambor de
mina abrangem desde os estudos iniciados por Maria Amália a partir de
1970, até os trabalhos de estudiosos contemporâneos do tambor de mina,
como Sérgio Ferretti, Mundicarmo Ferretti, Rosário Carvalho Santos, Álvaro
Pires e Cleides Amorim.

Como é possível perceber o Tambor de Mina têm sido alvo de alguns estudos
importantes apesar de ainda não serem em números expressivos de trabalhos, o que
torna o campo de pesquisa propício a muitos outros possíveis estudos por parte de
novos e velhos pesquisadores. O meu interesse maior aqui está nos terreiros mais
jovens, porém com a mesma importância no culto por estarem se destacando em
números de filhos de santo e por zelo ao culto dos voduns, a princípio pouco
pesquisadas.
Cabe aqui analisar como se dá nessas casas a valorização dos filhos de santo,
neste processo de crescimento, de ajuda espiritual o que acontece ao mesmo, na
sociedade atual, em que estão inseridos por ser o Tambor de Mina uma religião de
pessoas afro descendentes em sua maioria, é necessário entender como esta
manifestação religiosa é capaz de influenciar a vida de seus fiéis. Sendo o Tambor de
Mina uma religião inserida no seio da sociedade, como esta interfere na mesma, qual a
concepção de mundo desta, como acompanha os avanços sociais, políticos e
econômicos.
Nunca é demasiado destacar o valor e o lugar que a religião ocupa no
processo civilizatório negro. A religião se caracteriza como um eixo, “um
elemento central” desse processo. A civilização negra se caracteriza por
exprimir uma concepção “espiritualista” do mundo, em que a constituição
da individualidade, as relações sociais, as relações com a natureza e o
universo estão revestidas de uma dimensão sagrada. Essa dimensão sagrada
acompanha até mesmo as inúmeras atuações profanas daqueles que vivem
este universo cultural, estejam elas vinculadas a esferas políticas, sociais ou
econômicas.(LUZ, 2011,p.68)

Esta religião possui características próprias que as colocam no patamar das
outras religiões e que ao mesmo tempo a distingui dentro das religiões de matriz

africana de etnia para etnia, com cultos diferentes dependendo do local de onde se
originaram na África e dependendo da entidade cultuada. A saber:
As primeiras nações vieram da área convencionada bantu, abrangendo as
etnias que formavam o antigo império do Congo. Até o século XVII, não se
encontravam de maneira significativa os chamados sudaneses. O importante
para nós é destacar que enquanto os bantu foram fixados mais nas
atividades agrícolas e auríferas, povoando principalmente as regiões de
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e áreas do interior do norte e
nordeste, os sudaneses foram mais fixados nas cidades, destacando‐se
Salvador, Recife, São Luís e ainda Porto Alegre e Rio de Janeiro. (LUZ, 2011,
p. 69)

Essas comunidades negras foram organizando‐se a partir desses elementos
religiosos, suas hierarquias sociais, as formas de relações características desse
processo cultural vão se edificando com características básicas comuns presentes em
todas as religiões de matriz africanas, seja a África ou no Brasil, como elenca Marco
Luz:
A unidade, a comunidade e a hierarquia das ordens e seres do universo; a
ligação ordinária entre os ancestrais e seus descendentes; a
“representificação” dos ancestrais de grandes méritos; o vínculo indissolúvel
entre o visível e o invisível e, mais especificamente, entre os mortos, os
espíritos e os vivos; a importância primordial do ato de viver. (LUZ, 2011, p.
69).

Desta forma faz‐se necessário um estudo que destaque questões sociais
relevantes no âmbito da vida dos fiéis, filhos e filhas de santo dos novos terreiros que
surgem em São Luís‐MA, e neste intuito a casa Ilê Axé Ogun Sogbô será juntamente
com outras casas que se encontram no bairro da Liberdade em São Luís‐MA, o nosso
objeto de estudos.
3 METODOLOGIA
A investigação está estruturada em diferentes momentos que não seguem uma
ordem cronológica ou fixamente ordenada. Assim sendo, para a consecução dos
objetivos acima expostos, pretendo adotar como métodos de trabalho a revisão
bibliográfica, a realização de entrevistas, a observação direta no local da pesquisa, ou

seja, o trabalho de campo, que para Vagner Silva6 desempenha um papel fundamental,
a análise documental, dentre outros métodos aplicáveis às pesquisas qualitativas.
Com relação à revisão bibliográfica, a mesma não se restringe somente à etapa
inicial da pesquisa, sendo uma etapa a qual se recorrerá constantemente para a
construção do objeto e para a elucidação da análise dos dados7. O mesmo se pode
dizer da análise documental, que será desenvolvida conforme exigência do objeto de
estudo e o acúmulo de informações e condições necessárias para realizá‐los.
Pretendo levantar documentos tais como dissertações, teses, publicações e
demais documentos obtidos em páginas da Web relacionados à pesquisa. Cumpre
destacar que tal levantamento será precedido da investigação crítica dos mesmos,
tendo em vista que deve ser considerado, na analise documental, quem produziu os
documentos, com que objetivo e quem os utiliza em seu contexto natural8.
As entrevistas serão realizadas com agentes representativos no que se refere à
temática em estudo, no caso, filhos e filhas de santo, Pais‐de‐Santo dos terreiros
contemplados nesta pesquisa e pessoas que atuam nas causas relativas aos chamados
povo de Santo.
A escolha dos entrevistados se dará durante o desenvolvimento da pesquisa, e
os respectivos percursos profissionais e escolares dos mesmos. Para tanto, será
realizada coleta de dados junto a fontes secundárias para obtenção de informações
como currículos, matérias publicadas em jornais, ou trabalhos acadêmicos
apresentados por membros dessas comunidades.

6

De acordo com Silva (2000), o trabalho de campo, processo por meio do qual o antropólogo observa de
perto a comunidade pesquisada para interpretá-la, desempenha papel fundamental na definição da
antropologia como ciência da alteridade ou da crítica cultural.
7
Segundo Deslauriers e Kèresit (2008), a revisão bibliográfica visa, portanto, não só a operacionalização
dos conceitos que possibilitem dar início a pesquisa, como a própria construção e delimitação progressiva
do objeto. Conforme os autores, esse processo de construção é obtido em constante ligação com o campo,
a partir da interação dos dados coletados com a análise que deles é extraída.
8
De acordo com Flick (2009, p.236), “Deve-se evitar manter o foco apenas no conteúdo dos documentos
sem levar em conta o contexto, a utilização e a função dos documentos. Os documentos são meios para a
construção de uma versão específica de um evento ou processo e, normalmente, também em uma
perspectiva mais ampla, para decifrar um caso específico de uma história de vida ou de um processo.
Novamente, isso deve entrar na analise do documento”.

Ainda no que concerne às entrevistas, cumpre ressaltar que se dará preferência
a entrevistas aprofundadas, realizadas após um acúmulo de dados objetivos sobre os
possíveis entrevistados.
4 CONCLUSÃO
A pesquisa em questão está em andamento, na pesquisa como já supracitado
pretendo destacar a importância social das novas casas de tambor de mina em São
Luís, sobretudo as localizadas no bairro da Liberdade: o Ilê Ashé Ogum Sogbô e o Ilê
Ashé Oba Izô, neste momento vou restringir‐me ao Ilê Ashé Ogum Sogbô onde em
minhas observações tenho percebido uma relação direta de membros da comunidade
com o terreiro, considerando que, mesmo os que não são adeptos da religião à
frequentam assiduamente, principalmente em períodos festivos, participando não só
das farturas de comes e bebes o que é característico das festas de tambor de mina,
mas das atividades no geral.
Além dos períodos festivos; é notória a presença ainda que esporádica, da
comunidade no Ilê Ashé Ogum Sogbô, muitas das vezes por possuírem relações bem
próximas com as entidades espirituais, onde visam proteção, curas, e orientações em
vários aspectos de suas vidas. É muito comum a presença de crianças da comunidade
tocando instrumentos musicais nas festas do terreiro, assim como constituindo a corte
imperial na festa do Divino Espírito Santo, onde ocupam posições de reis, rainhas e
imperadores. Saliento que os mesmos, esperam o ano inteiro ansiosamente por essas
participações que na maioria das vezes envolvem diretamente muitos de seus
familiares que acompanham os eventos orgulhosamente.
É normal o envolvimento de políticos nos terreiros, principalmente em períodos
eleitorais, esses visam essas comunidades religiosas a fim de buscarem apoio eleitoral,
justamente por saberem da relação existente entre terreiro e comunidade geral. Esses
políticos proporcionam ajudas nas festas, contribuindo principalmente com alimentos
e confecção de camisetas, obtendo assim, apoio eleitoral tanto de filhos de santo,
quanto de não filhos de santo.
Destaco também a influência do bloco afro Abiyeie Maylo, o bloco foi uma
iniciativa do Pai de santo responsável pela casa Airton Gouveia em 2010, juntamente

com um dos seus filhos de santo, e suas atividades envolvem a presença maciça da
comunidade ao longo de boa parte do ano. O bloco contribui diretamente para a
formação da consciência estética, cooperando assim, para uma afirmação da
identidade negra neste bairro.
Em relação aos filhos de santo da casa, compreendo que o tambor de mina
proporciona um incentivo para a vida dos mesmos, atentando‐me a seus próprios
contextos sociais, sendo que esses são em sua maioria pertencentes ao próprio bairro
da Liberdade que é um bairro popular de São Luís.
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RESUMO
O presente trabalho resulta de um projeto de pesquisa
de extensão desenvolvido desde 2013 com objetivo de
propiciar uma discussão acerca dos impactos ambientais
e participação feminina e mudanças que a comunidade
de Acaú, localizada no litoral sul paraibano, sofre desde
a implantação da RESEX Acaú‐Goiana. A unidade de
conservação surgiu para dirimir os conflitos sociais e
ambientais que existem entre os diversos atores sociais
como as marisqueiras, pescadores e demais moradores
residentes na comunidade. A metodologia utilizada foi a
realização de pesquisa bibliográfica, entrevistas orais,
pesquisa‐ação através da observação participante. Os

resultados mostraram a falta de incentivos ao trabalho
das marisqueiras e a dificuldade de se mobilizarem
politicamente em favor de suas demandas.
Positivamente, os pescadores mostraram uma mudança
que demonstra a preocupação deles em utilizar os
recursos de forma sustentável, colaborando com seus
interesses e da sociedade na construção de um
desenvolvimento
calcado
nos
princípios
da
sustentabilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Participação feminina, Impactos Socioambientais, RESEX Acaú‐Goiana

A SOCIAL ENVIRONMENTAL APPROACH of the actions and assessments by the management of
the RESEX‐ACAU/GOIANA in the community of acau, state of Paraíba.
ABSTRACT
The present Study is the result of a research project of
extension developed since 2013 with the objective of
providing a discussion about environmental impacts and
female participation and changes that the community of
Acaú, located in the south coast of Paraíba, suffers from
the deployment of the RESEX Acaú‐Goiana. The
conservation unit appeared to settle the conflicts and
social environments which exist between the various
social actors such as the shellfish gatherers, fishermen
and other residents living in the community. The
methodology used was the realization of bibliographic

research, oral interviews, action research through
participant observation. The results showed the lack of
incentives for the work of the many seafood restaurants
and the difficulty to mobilise politically in favor of their
demands. Positively, the fishermen showed a change
that demonstrates their concern to use resources in a
sustainable way, collaborating with their interests and of
society in the construction of a development relied
heavily on the principles of sustainability não excederão
a primeira página do artigo.

KEY‐WORDS: Female Participation, Environmental Impacts, RESEX Acaú/Goiana.
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UMA PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL: entre ações e reflexões da gestão da
RESEX ACAÚ‐ GOIANA na comunidade de Acaú‐PB.

INTRODUÇÃO
Os estudos realizados nas Ciências Sociais sobre a sociologia e/ou antropologia marítima
(DIEGUES, 2004; MALDONADO, 1986, 1994; MOURÃO, BRETON, 1981) apontam que os grupos
sociais que vivem econômica e simbolicamente do mar e/ou “das águas” (lagunas, estuários, rios)
sofrem transformações constantemente. Esses estudos revelam que populações tradicionais
litorâneas sofrem com expropriação pela especulação imobiliária, sobrepesca, inserção de
empreendimentos

da

carcinicultura,

monocultura

de

cana‐de‐açúcar,

dentre

outras

externalidades.
A partir da verificação da vulnerabilidade da comunidade frente a impactos
socioambientais e através da solicitação de mulheres pescadoras/marisqueiras, foi criada em 26
de setembro de 2007 por Decreto Presidencial, a Reserva Extrativista Marinha ‐ RESEX Acaú‐
PB/Goiana‐PE localizada no limite interestadual Paraíba/Pernambuco. A RESEX contempla uma
área de 6.678,30 hectares coberta por manguezais e seis comunidades tradicionais, uma delas é
a comunidade de Acaú, município de Pitimbu, localizado no litoral sul da Paraíba e que têm como
principais atividades econômicas a pesca e a coleta de recursos estuarinos e marinhos.
Mesmo com a criação da unidade de conservação, a presença de impactos socioambientais
ainda interferem na qualidade de vida daqueles que residem em Acaú‐PB, assim como a
sustentabilidade dos seus recursos naturais. Outra problemática observada foi a pouca
participação comunitária, desde sua criação, nas ações desenvolvidas pela chefia do Instituto
Chico Mendes‐ICMBio, responsável pela gestão da unidade de conservação.
O presente trabalho tem por objetivo dialogar sobre os principais impactos socioambientais
(no uso e manejo do solo, dos recursos aquáticos e estuarinos) presentes na comunidade de
Acaú e as implicações da criação e gestão de uma reserva extrativista. Propiciar o
desenvolvimento social e local, contribuindo com ações para o aprimoramento das políticas
públicas, com foco nas populações tradicionais, visando o desenvolvimento socioeconômico
sustentável e local.
MATERIAIS E MÉTODOS

O recurso aos métodos e às técnicas das ciências sociais, com a contribuição da história e
da ecologia mostrou‐se de grande valia indispensável ao trabalho de campo e a pesquisa‐
ação(etapa secundária). Dentre eles, a pesquisa bibliográfica e documental em instituições
públicas sobre unidades de conservação, assim como a observação participante, conferindo
identificação e acesso à comunidade. Através da pesquisa bibliográfica foi feito o levantamento
de teses, dissertações e trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre a comunidade pesquisada e
dos métodos adotados para a realização da mesma.
A metodologia qualitativa pretendida no projeto deu‐se, a principio através da observação
participante, com visitas técnicas e acompanhamentos de atividades organizadas em parceria
com as lideranças comunitárias e instituições voltadas a gestão da unidade de conservação ‐ UC.
O trabalho de campo constituiu‐se de entrevistas abertas e semiabertas feitas as marisqueiras e
servidores públicos do ICMBio, seguindo a metodologia proposta pelo recurso da história oral
(THOMPSON, 1992). O uso da história oral foi escolhido para pesquisa por sua relevância como
instrumento na reconstrução da memória coletiva, a partir das experiências individuais e na
transmissão da tradição (TARGINO, 2012) na atividade da mariscagem. O uso da história oral e da
história de vida, com a realização de entrevistas formais e informais (com e sem o uso de
gravador), através da coleta de depoimentos.
Das atividades desenvolvidas, foram realizadas visitas ao ICMBio/PB, instituição
responsável pela unidade de conservação ‐ UC, onde efetuaram‐se duas entrevistas orais com
servidores responsáveis pela sua gestão. Nas visitas a campo foram realizadas outras entrevistas
orais com a atual presidente da associação das marisqueiras de Acaú/PB, com a liderança
anterior e com 10 marisqueiras, totalizando 12 entrevistas. Todas as entrevistas gravadas foram
transcritas considerando expressões e a “linguagem” de seus interlocutores. Participou‐se de
reunião do conselho gestor da unidade de conservação Acaú/PB‐Goiana/PE, onde foi lido e
votado o acordo de gestão da RESEX Acaú‐Goiana. Foram observados as práticas de trabalho, o
processo de criação da unidade de conservação e participação da comunidade no mesmo, a
gestão da RESEX, o uso dos recursos naturais, a atuação das mulheres na comunidade, a
dinâmica social, o grau de consciência ambiental e a relação da comunidade com o ICMBio. A
partir das análises das narrativas, estamos construindo rodadas dialogadas, para o
desenvolvimento de uma segunda etapa: a pesquisa‐ação, onde dialogamos sobre problemáticas
socioambientais na RESEX Acaú‐Goiana, ações de gestão e tentarmos construir, conjuntamente,

com as pescadeiras/marisqueiras possibilidades de mediação para Educação Ambiental nas
escolas públicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira análise de dados, a partir das entrevistas orais, aponta que o processo de
criação da RESEX Acaú/PB‐Goiana/PE teve início no ano de 1997, proposta pelas marisqueiras de
Acaú/PB, para criação de uma unidade que contemplasse apenas a área pertencente a Paraíba,
com a finalidade de garantir a reprodução das espécies naturais do estuário do rio Goiana. Nesse
primeiro momento, o trabalho de articulação foi feito pelo IBAMA/PB com apoio da comunidade
de Acaú e da Universidade Federal da Paraíba. Entretanto, sua criação só foi decretada em 26 de
setembro de 2007 por meio do processo de nº 02001.000442/2002‐71 quando houve a proposta
de ampliação da presente UC feita pelo IBAMA/PB, agregando pescadores de comunidades como
de Caaporã no estado da Paraíba e outras do estado de Pernambuco como Povoação de São
Lourenço, Carne de Vaca e Tejucupapo, que também utilizavam o estuário do rio Goiana.
Segundo Sales (1996) uma das condições básicas para a implantação de uma reserva
extrativista é a participação da população envolvida no processo de implantação da reserva,
dessa forma, buscou‐se uma articulação entre instituições públicas e comunidades de ambos
estados envolvidas no processo, como afirmou a atual chefe da RESEX Acaú/PB‐Goiana/PE, em
depoimento gravado em 2013,
“Para ampliar a área da RESEX seria necessário o apoio das marisqueiras
do lado pernambucano, foi quando a coisa começou a melhorar, porque,
exatamente pelo lado das marisqueiras pernambucanas estarem um
pouco mais organizadas as coisas foram mais fáceis e fluiu com mais
rapidez.” (Marisol).
O motivo pelo qual as marisqueiras de Acua/PB solicitaram a criação da RESEX foi a
necessidade de intervir na sobrepesca e no uso de algumas ferramentas de trabalho. Essas
mulheres uniram‐se em prol da conservação ambiental visando à preservação de seu recurso
pesqueiro. Para reforçar essa afirmação, pode‐se recorrer ao depoimento de uma marisqueira de
Acaú em entrevista gravada em 2014,
“Foi à redução do tamanho, o povo tava acabando os marisco novo, a
gente só encontrava marisco graúdo, ai a gente ia sofrer porque a gente
vividisso” (Zélia).

No decorrer do processo de criação da RESEX Acaú/PB‐Goiana/PE as marisqueiras de Acaú
perderam parte de sua representatividade, sendo esse fato marcado pela falta de gestão
compartilhada e união por parte dessas mulheres o que atualmente ainda é observado, assim
como, pela ausência de articulação por parte das associações de Acaú. Como afirmou Clautide
(2013),
“É porque só tem Luzia pra lutar por nós, agora é Nadi... porque Nadi
entrou, porque só era Luzia pra batalhar. As mulheres daqui só sabe falar
dos outros, que quando é na hora da necessidade o povo não quer. Muitas
vezes aconteceu reunião com dez, vinte pessoas, se muito tiver! Agora se
tiver algo na associação todo mundo é marisqueira.”
A gestão de uma Unidade de Conservação deve ser participativa sendo necessária a
criação de conselho deliberativo para geri‐la. O conselho deliberativo é presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. (§2º, art. 18 da
lei 9.985/00). O conselho da RESEX Acaú/PB Goiana/PE foi formado apenas em outubro de 2012
o que dificultou a execução de atividades de gestão, apoio e envolvimento de toda comunidade.
Dentre os moradores de Acaú/PB como representantes: duas marisqueiras, uma liderança
comunitária e um pescador. Por estas mulheres representarem a comunidade e terem o direito a
voto, elas frequentam as reuniões, reclamam os interesses da comunidade, participam de
oficinas e procuram dar uma “opinião” sobre a pauta da reunião para as demais colegas de
profissão.
Existem marisqueiras que mesmo não fazendo parte do conselho procuram participar das
reuniões e/ou de oficinas realizadas pelo ICMBio, “à medida que os grupos sociais compreendem
que grande parte das decisões tomadas na esfera pública tem interferência, no mínimo, indireta
em sua realidade diária, cresce a demanda por espaços de participação política [...]
principalmente quando tratamos de questões ambientais”. (AGUILAR, R, 2002). Entretanto, há
aquelas que preferem não participar das reuniões, uma vez que não acreditam mais na melhoria
das condições ambientais da UC e nos benefícios a qualidade de vida, por não verem resultados
desde sua criação, desmotivando estas a participarem ativamente da gestão da RESEX Acaú/PB‐
Goiana/PE.
Segundo as entrevistas realizadas, as dificuldades na gestão da presente RESEX se dá pela
desorganização da população, confiabilidade nas instituições públicas o que gera desinteresse

por parte da comunidade, a baixa escolaridade de uma maioria, a insuficiente consciência
ambiental e por algumas políticas públicas do governo federal. Entretanto, essas dificuldades
também podem ser vistas nos conflitos de interesses das populações. Segundo chefia da RESEX
(2013), a causa está no modelo das políticas públicas implantadas que através da “bolsa verde”,
estimula o comodismo de forma que não se mobilizam para lutar por lutar por melhores
condições de trabalho, mas ao contrário esperam sempre uma política assistencialista que venha
resolver seus problemas. Isso dificulta o trabalho da RESEX pois ela necessita da participação
ativa da comunidade.
Observou‐se que alguns dos conflitos existentes em Acaú ocorrem devido a falta de
participação dos pescadores, uma vez que estes não lutam, de forma conjunta, pelos seus
interesses. Não buscam se informar sobre as reuniões e acabam por culpar as marisqueiras e sua
liderança sobre as intervenções que vem sendo construídas. Entretanto, há também conflitos
gerados entre falta de diálogo e representatividade da categoria, onde aquelas que não
participam das reuniões e das oficinas comentam fatos de forma incerta e acabam por prejudicar
quem as representam. Desta forma, expõem‐se a necessidade do ICMBio apoiar a liderança das
marisqueiras de Acaú e levar à população as ações que eles vem executando na RESEX Acaú/PB‐
Goiana/PE.
Outro fato importante da observação foi a reutilização dos resíduos do marisco (as
conchas) que antes eram descartados de forma irregular, ou apenas utilizado para artesanato,
hoje é acumulado e vendido. Algumas marisqueiras que não acumulam as conchas, levam para
aquelas que acumulam ou deixam em frente a suas casas para que as outras recolham, vendam
para alguma empresa ou terceiros, ou reutilizem nas reformas de suas casas. O preço dessa
matéria prima varia entre R$50,00 a R$80,00 por caçamba.
Entre os diversos usos da casquinha do marisco está a fabricação de ração de galinha,
assim como na construção civil, quer seja no revestimento de paredes, no alicerce de casas ou
substituindo o cal. Observamos também que ainda é utilizado, em pequena escala, como matéria
prima para artesanatos e para tapar buracos na estrada.
O município de Acaú/PB possui a coleta de lixo, porém resíduos são depositados no rio e
em áreas de mangue. Observou‐se também efluente doméstico, que pode causar poluição no rio
e mangue. O desmatamento do mangue também é outro problema, extraído para construção

civil e o uso de apetrechos de pesca, assim como, atividades industriais próximo ao estuário, a
carcinicultura. Todos esses fatores contribuem com a redução de espécies. No entanto, segundo
entrevistas, o efluente industrial, ou os advindos da monocultura canavieira ou da carcinicultura
diminuiu ou não se faz mais presente na região como antigamente.
Com a criação do Acordo de Gestão, que teve como objetivo regular a pesca e normatizar
as atividades industriais e agrícolas, no entorno da Resex Acaú/PB‐ Goiana/PE, a redução dos
processos de degradação ambiental tomará maior impulso, uma vez que a fiscalização por parte
do ICMBio começará a ser ostensiva, tendo maior efeito após a criação do Plano de Manejo da
UC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as principais dificuldades apresentadas pelas marisqueiras de Acaú/PB está a falta
de incentivos para a aquisição de instrumentos pesqueiros adequados e embarcações como
caíco, ferramentas de trabalho, de frízer para o armazenamento de seus produtos, de
equipamentos para a realização do transporte terrestre do marisco, de uma cozinha para o
beneficiamento de recurso pesqueiro, dentre outros.
É relevante ressaltar o deficiente atendimento do INSS com as marisqueiras, uma vez que
não reconhecem a insalubridade de sua profissão, passando a não caracterizar algumas
enfermidades como doença do trabalho. Elas relatam também que sofrem discriminação quando
na necessidade da concessão de benefícios como o auxílio doença.
As contribuições e ações realizadas pelo ICMBio nos anos de 2012‐2013 foram
direcionadas preferencialmente para as questões ambientais, onde foi feito um estudo para o
plano de manejo, criado o conselho deliberativo da RESEX Acaú/PB‐ Goiana/PE e deliberado
sobre o regimento interno, aprovaram o perfil do beneficiário e o acordo de gestão. Em todos
esses processos foram realizadas inúmeras reuniões e oficinas trabalhando questões voltadas
para a pesca e a conservação ambiental.
Outras mudanças observadas na RESEX Acaú/PB‐Goiana/PE na comunidade estudada,
deve‐se a conduta de pescadores e pescadoras, que antes realizavam suas atividades de maneira
predatória, mas que hoje buscam coletar seus recursos pesqueiros de maneira sustentável,
resultado dos diálogos entre o ICMBio e a população tradicional.

Na percepção das marisqueiras não houve mudanças significativas no meio ambiente,
uma vez que ainda é observado o desmatamento do mangue, o descarte de efluente doméstico,
resíduos sólidos no rio e nas áreas de mangue e a pesca predatória, a exemplo do uso do puçá de
cabo, que não proporciona a seleção dos mariscos, compromete a manutenção da espécie
Anomalocardia brasiliana.
No contexto social, os benefícios são vistos na criação do “Programa Bolsa Verde”,
direcionada aqueles que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais, com
objetivo de complementar a renda dessas mulheres e incentivar a participação dos beneficiários
em ações de capacitação ambiental, social, técnica e profissional, a manutenção do ecossistema,
dentre outros.
Portanto, apesar de já identificarmos algumas mudanças provenientes do dialogo da
comunidade como ICMBio, ainda é preciso a efetiva construção de políticas publicas, e uma
gestão de fato compartilhada, que garanta a sustentabilidade das espécies e a minimização de
impactos de ordem socioambiental. Enquanto, o dialogo institucional se estreita, essas mulheres
marisqueiras reivindicam, resistem, lutam e sonham por dias melhores.
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RESUMO
Este artigo se inspira na produção rica e diversificada do
artesanato alagoano e tem como base o uso da
observação para a criação de interação de
conhecimentos entre o ensino, a pesquisa, a sociedade e
os polos de produção de artesanato do estado de
Alagoas. Nosso objetivo é apresentar a proposta de
projeto extensionista de inspiração etnográfica que visa
trabalhar por meio de visitas a comunidades de prática

de Alagoas a possibilidade de interação destas com
artesãos(ãs) egressos(as) do Curso Técnico Integrado em
Artesanato do Instituto Federal de Alagoas – IFAL,
modalidade PROEJA; outros artesãos e interessados no
artesanato Alagoano.

PALAVRAS‐CHAVE: Olhares Etnográficos. Comunidades. Artesãs. Alagoas.

ETHNOGRAFIC VIEWS IN COMMUNITIES OF HANDICRAFT FROM ALAGOAS
ABSTRACT
This article is inspired in the rich and diverse production
of the Alagoano craft and it is based on the use of the
observation to create a relationship of interaction of
knowledge between teaching, research, society and
craft production centres from Alagoas. Our objective is
to present the proposal of extension project of

ethnographic inspiration that aims at work the chance of
interaction between craft communities and students of
the Technical Course in Craft of the Federal Institute of
Alagoas, others craftsmen and interested in the
Alagoano handicraft through visits to these communities
of practice from Alagoas.

KEY‐WORDS: Ethnographic Perspectives. Communities. Artisans. Alagoas.
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OLHARES ETNOGRÁFICOS EM COMUNIDADES ARTESÃS DE ALAGOAS
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o intuito de apresentar reflexões iniciais sobre o projeto de extensão em
desenvolvimento no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL,
campus Maceió, intitulado “Olhares Etnográficos em Comunidades Artesãs de Alagoas”.
O público‐alvo do projeto é composto por artesãs ex‐alunas do curso integrado de artesanato
do IFAL; artesãos e artesãs interessados em desenvolver seus saberes práticos a partir da
observação de experiências de trabalhos associativos e cooperativas no estado de Alagoas;
pessoas da comunidade em geral interessadas em experienciar aprendizagens com uma imersão
de inspiração etnográfica na cultura alagoana, especificamente através do artesanato.
Este projeto se inspira na etnografia, por meio da observação participante e o
aperfeiçoamento do olhar, da escuta e do escrever sensíveis, uma atenção quanto às técnicas
utilizadas na construção do artefato e sobre estratégias de produção.
A cultura como reflexividade de seus próprios partícipes estimula um olhar crítico sobre seu
cotidiano de produção de artefatos. Ideias exterodeterminadas de uma cultura que se faz
referência no Estado e até no Brasil pela singularidade de pontos, rendas, cerâmicas, cestas pode
não representar o que de fato os artesãos e artesãs significam sobre seus produtos.
A inserção desse público‐alvo em outros locais de produção de artefatos não somente os
produzidos e comercializados em Maceió, mas também em Pão de Açúcar, União dos Palmares e
Coruripe, permitirá a ampliação do olhar quanto à influência cultural nas produções de cada
comunidade visitada e, também, a percepção da importância desses polos de produção para a
sociedade em geral e para o Estado.
2. AS COMUNIDADES ARTESÃS DE ALAGOAS E SEUS CONTEXTOS
Nas regiões do Nordeste, a produção artesanal tradicional é ameaçada pela desvalorização
econômica da atividade, os jovens das comunidades artesãs não dão continuidade às técnicas e
partem para os grandes centros urbanos na expectativa de melhores condições de vida.
Entretanto, a associação do artesanato a um sentimento de identificação e de valorização
cultural vem difundindo, das mais variadas formas, a utilização de artefatos. As elites, por
exemplo, comumente usam o artesanato como forma de diferenciação, legitimando sua posição
social e cultural (KELLY, 2009).
A formação de cooperativas e associações se torna de imensa importância para essas
comunidades, pois fortalece suas produções, facilitando a compra da matéria‐prima, criando
estratégias de vendas e treinando os artesãos para melhorar seus empreendimentos (BARROSO
apud KELLY, 2009, p.170).
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Em meio a esses processos de defasagem e valorização do artesanato, vê‐se a necessidade do
reconhecimento, preservação e recomposição de elementos de identificação cultural dessas
comunidades tradicionais de artesanato. Com essa intenção elegemos para esse projeto os
seguintes polos de artesanato do estado de Alagoas: Pontal da Barra em Maceió, Ilha do Ferro
em Pão de Açúcar, vila quilombola do Muquém em União dos Palmares e comunidade de
artesãos de cestaria de Coruripe, locais privilegiados pelas mãos de artesãos e/ou artesãs que
com suas técnicas e cultura influenciam o cotidiano de famílias que sobrevivem da produção dos
artefatos.
A comunidade quilombola do Muquém localiza‐se em União dos Palmares na região da Zona
da Mata, área propícia para a produção artesanal da comunidade, atividade que se destaca pela
produção tradicional de cerâmicas. Os artesãos da Associação de Remanescentes dos
Quilombolas do Sítio Muquém sabem tirar proveito da terra, o barro, de textura suave e
tonalidade clara, favorece a feitura das peças delicadas. Seus saberes e técnicas tornaram‐se
parte da identidade local e fonte de renda (DANTAS, 2009).
Em meio às panelas e jarros, um talento diferente foi descoberto por colecionadores, figura 1,
a modeladora de cabeças do Muquém, Dona Irinéia, patrimônio vivo de Alagoas, ganhou prêmio
estadual e nacional, um olhar sensível revela os traços físicos dos próprios moradores em seus
trabalhos (DANTAS, 2009). Vale ainda ressaltar uma de suas peças, a jaqueira, retrato da tragédia
de 18 de julho de 2010, quando as águas do Rio Mundaú invadiram a Comunidade Quilombola de
Muquém, dezenas de descendentes de quilombo salvaram suas vidas se refugiando no alto das
jaqueiras para escapar da água. A obra é muito mais que um retrato dos anseios da artista, é um
reflexo da realidade, a história protagonizada pelos quilombolas (JORNAL EXTRA, 2012, online).

Figura 1 – Peças de Barro produzidas por D. Irinéia. Comunidade Muquém, União dos Palmares.
Fonte – SILVA, 2014, acervo pessoal.

No Pontal do Coruripe, praia do município de Coruripe, as artesãs com mãos habilidosas
transformam sua matéria‐prima, a palha do olho do ouricuri, em bolsas, descanso de pratos,
cestas, baús, tapetes e outros objetos, sendo o chapéu o produto mais tradicional da
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comunidade. Organizadas em cooperativas, vendendo seus produtos em escala maior, as artesãs
da Associação das Artesãs do Pontal de Coruripe conseguem atender à procura dos turistas que
são atraídos pelas belas praias do município (DANTAS, 2009).
As artesãs trabalham com pontos elaborados de nomes variados: cinco pares, sete pares,
ponto Denise, carne e peixe, sanfona e outros, sendo o sanfonado o mais procurado. No estado,
a comunidade é a que concentra o maior número de artesãs trabalhando em associações, às
portas de suas casas é comum vê‐las sentadas trançando a palha, confeccionando o fruto de seus
saberes, parte da sua renda familiar (DANTAS, 2009).
Na Ilha do Ferro, em Pão de Açúcar, terra dos mestres artesãos que com estilo único definem
a identidade escultórica de seu município, as mulheres também mostram seu talento como
artesãs. Enquanto os homens estão pescando ou esculpindo, as renderas fazem mutirão para dar
vencimento às encomendas, em especial, o bordado boa‐noite (DANTAS, 2009). A Cooperativa
Art‐Ilha congrega mulheres bordadeiras de todas as idades, detentoras da arte de bordar, elas
produzem artigos de cama, mesa e banho com ricos detalhes feitos com o bordado boa‐noite
(FREEIRE, 2012).
O bordado boa‐noite se destaca por sua técnica de desfiar o tecido e recompô‐lo em faixas
com padrões geométricos florais. Boa Noite é o nome dado a uma singela flor da região. As
variações do bordado são: boa‐noite de flor, boa‐noite simples, boa‐noite cheio e o boa‐noite
cheio com variação. A técnica é passada de geração em geração, desde cedo, as meninas já
aprendem a bordar. A atividade complementa a renda das famílias, o trabalho é único no Brasil e
agrega valor a toda a comunidade (FREEIRE, 2012; NASCIMENTO, 2012).
Já no Pontal da Barra, em Maceió, as mulheres fazem o filé, nos fins das tardes, lá estão elas à
porta de suas casas com o tear a rendar. A perfeição do bordado, das artesãs da Associação das
Mulheres Bordadeiras do Pontal da Barra, está no aperto dos pontos, nos arremates e nas
emendas, todos na medida certa. As peças são famosas em todo o país, encontradas em linhas
de todas as cores e tons, brancas e de uma cor só (DANTAS, 2009).
Os pontos do filé mais conhecidos são: jasmim, matame, bom‐gosto, tecido, olho‐de‐pombo,
barafunda, dente‐de‐cão, três‐marias, besouro, palhinha, rosa, girassol, cheio, quadrado cheio,
quadrado aberto e aranha. Com eles as artesãs fazem toalhas de mesa, colchas, panos de
bandeja, caminhos de mesa, jogos americanos, xales, saias, almofadas, blusas de todas as cores,
expostos nas calçadas das casas do Pontal, parece um museu a céu aberto. Suas feituras geram
uma boa fonte de renda e as filhas aprendem naturalmente com suas mães, dando continuidade
às técnicas de forma espontânea em família (DANTAS, 2009).
Logo, com as visitas a essas comunidades, nós buscamos sensibilizar o olhar dos participantes
do projeto de extensão, vivenciando a significação dos processos de criação para a vida desses
grupos que produzem tradição no artesanato do filé. Como explica Kelly (2009, p. 171):
Trabalhando diretamente com a comunidade, o profissional passa a vivenciar não um
ambiente de trabalho como a fábrica, mas o próprio ambiente de vida das artesãs,

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

percebendo assim as nuanças de sua cultura e de seu cotidiano, que são reveladas nas
conversas e nos sorrisos durante a confecção dos “produtos”.

Assim, pode‐se educar sobre os riscos da alteração dos significados do artesanato,
preservando os valores culturais desses grupos e contribuindo para a continuidade do artesanato
tradicional.
3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 O PROJETO DE EXTENSÃO: REFLEXÕES INICIAIS E PROPOSIÇÕES
A ação de extensão pretendeu viabilizar a partir da observação e interação com os
artesãos(ãs) das comunidades de prática citadas anteriormente, sensibilizar os participantes do
projeto para que priorizam a produção dos seus artefatos de forma organizada com um tipo de
matéria‐prima e com trabalhos associativos e cooperativos, uma ampliação dos processos
criativos com a possibilidade de utilização de uma bricolagem de técnicas artesanais, aqui
caracterizada por incluir outro tipo de material, ponto, base de estrutura, outro elemento de
composição no artefato habitualmente produzido.
Assim, além da articulação com o ensino na construção e na sistematização de saberes,
conhecimentos e fazeres práticos dos artesãos e artesãs em formação no IFAL – campus Maceió
no curso integrado de artesanato na modalidade PROEJA, a visitação por parte destes públicos e
o posterior registro em diário de bordo que realizarão pode principalmente auxiliar no
aprofundamento de pesquisas PIBIC desenvolvidas intituladas: 1 – Antropologia do aprender do
artesão alagoano: seus saberes e seus fazeres; e 2 – Antropologia do ensinar: uma perspectiva
teórico‐metodológica de experiências do cotidiano docente na EPT, que objetivam gerar
conhecimento científico novo sobre os saberes e os fazeres do artesão alagoano e sobre a
produção de artefatos pedagógicos de quem ensina ao artesão a sua própria profissão.
Não menos importante, o projeto busca, também, elaborar e publicar: um catálogo intitulado
“Olhares Etnográficos em Comunidades Artesãs de Alagoas”, a partir dos diários de bordo
produzidos e dos registros realizados pelos participantes, além de conteúdo próprio (fotografias,
iconografia, narrativas) produzido pelos bolsistas e pela coordenadora sobre a experiência vivida
com as visitas; e ainda, uma exposição cultural de artesanato com os artefatos produzidos pelas
alunas do curso de artesanato do IFAL e de exemplares de cada comunidade visitada, visando à
divulgação da cultura e do artesanato alagoano.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 A IMPORTÂNCIA DO OLHAR SENSÍVEL NA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM AÇÃO DE
EXTENSÃO
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Este projeto se inspira na etnografia, por meio da observação participante que será realizada
em cada uma das visitas, para desenvolver a interação dos múltiplos olhares dos sujeitos
envolvidos. Através de entrevistas e diálogos informais com as artesãs(ãos) nas comunidades de
prática visitadas, os participantes do projeto irão sistematizar registro escrito em diário de bordo
sobre o que foi observado durante as visitas.
A etnografia é um método de pesquisa social, na qual se observa os modos como indivíduos
ou grupos sociais conduzem suas vidas. Através da escrita do visível e do olhar sensível, a
etnografia busca detalhar os comportamentos desses grupos e desvendar seus significados,
diferenciando‐se de outras pesquisas qualitativas ao comparar os fazeres humanos e os modos
de serem envolvendo a cultura como um todo (MATTOS, 2001).
Fundamentando‐nos na Antropologia Social, corroboramos com DaMatta (2010, p. 11‐12)
quando este afirma que a Antropologia Social é uma disciplina na qual não se pode armazenar
certezas absolutas “que, para muitos, ainda hoje devem fazer parte do arsenal destinado a
proporcionar uma atitude “científica” diante das sociedades e culturas [...] Antropologia [...]
como um conjunto de normas que visam aprofundar o conhecimento do homem pelo homem”, e
indiscutivelmente nunca “como certezas ou axiomas indiscutíveis e definitivamente assentados
[...]”.
Poderemos chegar a uma reflexão sobre a importância do estudo da produção artesanal,
principalmente sob esse olhar etnográfico, analisando uma passagem do livro O que é cultura
popular, no qual Arantes (1981, p. 19) diz:
A produção empresarial da arte “popular” [...] transforma em produto terminal [...] ou
coisa, aquilo que, em seu contexto de ocorrência, é o ponto culminante de um processo
que parte de um grupo social e a ele retorna, sendo indissociável da vida desse grupo.

Podemos perceber as noções da importância de se vivenciar a produção da arte popular
através de um olhar “de dentro”, analisando a significação desses processos para a vida dos
grupos que a produzem. Uma vez que a produção de arte constrói em fragmentos o reflexo da
identidade de um grupo humano, ideias exterodeterminadas dos fazeres e saberes artesanais das
comunidades artesãs de Alagoas, que se faz referência no estado e até no Brasil, pode não
representar o que de fato os artesãos e artesãs significam sobre seus processos criativos e seus
produtos. Surge aí a necessidade de estudos etnográficos que discutam o cotidiano desses
grupos e seus significados para poder revelar sua participação na produção da sociedade
(ARANTES, 1981).
Em ação de extensão, esse registro de inspiração etnográfica pode revelar significados dos
saberes e fazeres, tais quais só são possíveis através de uma preparação prévia do olhar sensível,
tal olhar capaz de extrair significações e perspectivas “muitas vezes, inconscientes para as
pessoas que os possuem” (MATTOS, 2001, p.10). Logo, ao levar esse olhar ao âmbito do
artesanato, busca‐se estimular que os próprios participantes atuem em outros contextos da
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produção de artefatos para que analisem e criem seus próprios bancos de dados sobre costumes
e fazeres artesanais e assim resultem em relações de aplicação e desenvolvimento de suas
atividades produtivas.
Além disso, a metodologia do olhar sensível e de inspiração etnográfica pode ser aplicada em
outras áreas de pesquisa social, analisando e diferenciando costumes, cujo objetivo seja
documentar, monitorar e encontrar o significado cotidiano, no qual agem as pessoas, extraindo
dados capazes de “abrir portas” para outras linhas de pesquisas em cima de problemáticas que
forem observadas (MATTOS, 2001).
5. CONCLUSÃO
O presente artigo propôs apresentar o projeto extensionista Olhares Etnográficos em
Comunidades Artesãs de Alagoas e as primeiras pesquisas bibliográficas realizadas para
contextualizar os lócus a serem visitados de maneira que possam contribuir para discussões a
respeito da produção de artefatos e o aperfeiçoamento do artesão em formação.
Ao final da ação extensionista, o projeto objetiva criar uma relação de interação de
conhecimentos entre as alunas do curso de artesanato do Ifal e os artesãos das associações e/ou
cooperativas das quatro comunidades focos de visitação desse projeto; e, oportunizar aos
artesãos/artesãs um contato com comunidades que priorizam a produção dos seus artefatos de
forma organizada com um tipo de matéria‐prima e com trabalhos associativos e cooperativos.
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RESUMO
A noção de carrego é importante para pensarmos os
comportamentos alimentares no Seridó potiguar. O
carrego é uma substância poluída e danosa que os
sertanejos acreditam existir num alimento e que, ao ser
incorporado, pode desestabilizar a saúde da pessoa. A
noção de carrego é construída a partir das
representações simbólicas, dos valores e das imagens
que os sertanejos interiorizam a respeito de cada
espécie animal e de cada alimento. Com base nessa
noção, constrói‐se um modelo dicotômico que classifica
os alimentos em carregados e descarregados.
Orientados por essas categorias empíricas, os sertanejos

pensam o vínculo entre alimentação e saúde ou doença.
Essa noção está integrada num simbolismo mais amplo
que define a ordem do comestível e, por ser inerente à
estrutura, tem parentesco aproximado com a ideia de
poluição. O exemplo do consumo do porco é
representativo das proibições e transgressões
alimentares no contexto sertanejo.

PALAVRAS‐CHAVE: carrego, comportamento alimentar, Sertão do Rio Grande do Norte.

THE NOTION OF "CARREGO" AND THE FOOD BEHAVIORS OF THE NORTHESTERN INLANDERS
ABSTRACT
The notion of “carrego” it is important for us to think
the alimentary behaviors about the countryside in the
Seridó potiguar. O “carrego” it is it a type of polluted
substance and harmful that the “sertanejos” believe to
exist in a food and that, when being incorporate, can
destabilize a person's health. The notion of “carrego” it
is built starting from the symbolic representations, of
the values and of the images that the “sertanejos”
internalize and/or they build regarding each animal
species and of each food. Based on this notion,
construct a dichotomous model that classifies foods in

“carregados” and “descarregados”. Guided by those
empiric categories, the “sertanejos” think the entail
between feeding and health or disease. That notion is
integrated in a wider symbolism than it defines the
order of the eatable and, for being inherent to the
structure, he/she has approximate relationship with the
pollution idea. The example of the consumption of the
pig is representative of the prohibitions and alimentary
transgressions in the country context.

KEY‐WORDS: “carrego”, alimentary behavior, Interior of Rio Grande do Norte.
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A NOÇÃO DE CARREGO E OS COMPORTAMENTOS ALIMENTARES DOS SERTANEJOS
INTRODUÇÃO
A noção de carrego é importante para pensarmos os comportamentos alimentares no
sertão do Rio Grande do Norte, em termos de preferências, aversões, técnicas culinárias e
práticas alimentares. O carrego é uma espécie de substância poluída e danosa que os sertanejos
acreditam existir num alimento e que, ao ser incorporado, pode desestruturar a saúde da pessoa
e, consequentemente, a estabilidade individual e social. Os poderes perigosos e até maléficos
atribuídos ao carrego podem piorar um estado de uma doença, expurgar um mal incubado, por
exemplo, fazendo emergir um processo inflamatório. Os efeitos podem ser sentidos em curto,
médio ou em longo prazo. A ansiedade que acompanha a incorporação dessas e de outras
comidas pode ser de ordem sanitária, religiosa, alimentar, etc. A noção é construída a partir das
representações simbólicas, dos valores e das imagens que os sertanejos interiorizam e/ou
constroem a respeito de cada espécie animal e de cada alimento. No caso dos alimentos de
origem animal, estão implicados: as performances comportamentais, estéticas, sanitário‐
higiênicas e alimentares atribuídas aos animais; os vestígios de humanidade impregnados neles; a
ideia da violência que um dia põe fim às suas vidas; a condição da carne de ser gorda ou magra; e
as doenças que são atribuídas aos bichos dos quais ela deriva. Quando orientados por essas
normas e pelos discursos dietéticos, eles julgam a carne e o sangue do porco como alimentos
doentios, por conterem as impurezas desse animal.
Com base nessa noção, constrói‐se um modelo dicotômico que classifica os alimentos em
carregados, ou doentios, e descarregados, ou sadios. Orientados por essas categorias empíricas,
os sertanejos pensam o vínculo entre alimentação e saúde ou doença. Essa noção está integrada
num simbolismo mais amplo que define a ordem do comestível e, por ser inerente à estrutura,
tem parentesco aproximado com a ideia de poluição. A aplicação dessa noção pode ser
modificada, mediante a introdução de outros elementos sociais e de novas ideias. Uma comida
que, algumas vezes é vista como perigosa noutro momento pode ter seu estatuto alterado para
pior ou para melhor. Isso acontece porque é por meio da cultura alimentar que os alimentos são
inseridos no aparelho normativo e recebem um “gosto familiar”. Nesta perspectiva o exemplo do
consumo do porco – carne e sangue – é representativo das proibições e transgressões
alimentares no contexto sertanejo e a noção de carrego nos ensina como um alimento se torna
carregado ou descarregado.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados empíricos apresentados aqui fazem parte da etnografia do chouriço sertanejo
realizada entre 2004 e 2008, para a nossa tese de doutorado em Ciências Sociais, UFRN, e do
projeto de pesquisa Doçaria seridoense: um patrimônio cultural alimentar desenvolvido por nós,
no Seridó do Rio Grande do Norte, entre 2010 e 2012. Nessas pesquisas realizamos observação
participante de momentos de comensalidade e entrevistas com diversos comensais. Em seguida,
procedemos a uma análise simbólica dos discursos dos interlocutores orientada por noções
simbólicas sobre o comestível e não‐comestível em Lévi‐Strauss (2004), Fischler (1995), Douglas
(1991), Poulain (2004), dentre outros autores.
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A transformação de um produto em alimento não está subordinada somente ao
cumprimento de procedimentos técnicos e/ou a rituais. Outras questões simbólicas interferem
no comportamento alimentar, nas preferências, nas escolhas e nas práticas alimentares. Nessa
“dialética leiga” que estrutura a ordem do comestível (POULAIN, 2004) se encontram
conhecimentos empíricos acumulados culturalmente e relativos à produção, à preparação e ao
consumo de comidas ditas como perigosas. Conhecimentos que tanto orientam o não‐consumo
de determinados produtos como podem assegurar sua ingestão, ao torná‐los comestíveis, com
ou sem restrições. E isso tem relação com a ideia de que o ato de comer pressupõe a
incorporação de algo geralmente conhecido, saboroso e saudável, mas também perigoso. Nesse
último caso, normalmente o sujeito tem consciência de que está ingerindo uma comida que pode
representar algum perigo à sua identidade. Está em questão o receio de incorporação do carrego
que é atribuído, em termos relativos, a diversos alimentos e que termina produzindo entraves à
comestibilidade dos mesmos.
A noção de risco – ou de ansiedade – alimentar tem sido, desde muito tempo, discutida
pela antropologia. Para Fischler (1995), trata‐se de uma invariante humana que define a relação
do comensal com o alimento. Mesmo assim cada contexto social expressa essa ideia de forma
particular. Para o autor, o comensal moderno vive num grande paradoxo e tensão entre atender
suas necessidades fisiológicas mediante uma variedade e uma diversidade de alimentos e ter que
se adequar às regras que orientam, normalmente, o consumo de alimentos identificados e
significados socialmente.
Poulain (2004, p. 102‐3), numa perspectiva aproximada da de Fischler, diz que o receio do
comensal contemporâneo de comer algo perigoso é associado à crença nas consequências
simbólicas da identidade dos alimentos, pelas intervenções externas, como as de ordem
tecnológica aplicadas à produção, à comercialização e à preparação desses alimentos: “Ao comer,
nós ingerimos um alimento que participa de nossa vida corporal íntima. Ele atravessa a fronteira
entre nós e o mundo. Ele nos reconstrói e nos transforma ou pode nos transformar”. Dessa
forma, podemos entender o paradoxo que ronda o comensal diante de comidas identitárias,
como a carne de porco, a qual acreditar‐se ser portadora de carrego.
Orientados pela noção de carrego, os sertanejos acreditam que tudo aquilo de bom ou de
ruim que existe em um alimento ou em um ser vivo, ao ser incorporado, é transmitido para o
sujeito, podendo integrá‐lo ou desintegrá‐lo. Como a crença assegura que aquilo que é
interiorizado pode modificar positiva ou negativamente o estado e a natureza do organismo,
entende‐se por que comer uma comida carregada, é tido como um ato de coragem. Afinal, ela
pode pôr em risco a identidade do comensal. A lógica que explica a interdição determina que,
caso um alimento dessa natureza seja consumido, o corpo sofre malefícios, e o sujeito terá de
cumprir os castigos pela ruptura da norma prescrita. É o corpo que sofre, adoece, sucumbe, e é
nele que são impressas as marcas da desobediência. Assim, as comidas mais valorizadas
socioeconomicamente são aquelas que representam menos perigo à saúde do comensal,
portanto as descarregadas e as fortes, enquanto o uso das que podem pôr em risco a integridade
e a identidade do comensal, como as carregadas, é questionado.
O carrego é uma noção relativa que onde aparece está implicada a ideia de saúde ou de
limpeza, que é preciso preservar; por isso tantas precauções envolvendo o ato de comer algo
contaminado por ele. Essa noção está integrada num simbolismo mais amplo que define a ordem
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do comestível e, por ser inerente à estrutura, tem parentesco aproximado com a ideia de
poluição (DOUGLAS, 1991), podendo ser questionada e mudada na prática, mediante a
introdução de outros elementos sociais e de novas ideias.
Essa noção é associada aos alimentos crus ou cozidos e às condições de gordurosos,
doces, quentes (devido à ação do sol e do fogo) e gelados artificialmente. Alimentos de origem
vegetal também podem ser portadores dessa substância perigosa à saúde. Fica óbvio que uma
comida a que é atribuído um carrego é doentia, enquanto uma que não tem carrego é sadia.
Contudo, e como já assinalado, essas noções não são estáticas; elas podem mudar, dependendo
das interferências externas e da situação em que o sujeito esteja no momento em que ingerir
alguma comida. Mesmo o carrego sendo atribuído ao alimento, as condições fisiológicas ou
espirituais do sujeito podem ser empecilho ao consumo de uma comida carregada. O organismo
pode estar ou não favorável à incorporação de determinadas comidas. A lógica do princípio da
incorporação ou do pensamento mágico é a seguinte: ao comer algo, o comensal incorpora as
substâncias nutricionais e as propriedades imaginárias dessa comida, daí o risco de incorporar
aquelas que são pensadas como carregadas. Por isso, para um alimento carregado ser
incorporado é necessário que se saiba sua procedência e que se esteja num clima favorável a sua
incorporação (ROZIN, 1994; FISCHLER, 1995).
Uma comida descarregada, ou melhor, sem carrego, é aquela que faz bem à saúde, mas
não pode ser consumida em todas as ocasiões, nem de forma deliberada. Enquanto isso, uma
comida carregada é interditada aos que estão com a saúde frágil – ou com o corpo aberto, como
preferem alguns – e também não pode ser consumida por alguém que têm medo de fazê‐lo,
mesmo não estando doente. Geralmente, há precauções para os cirurgiados, os enfermos, as
mulheres paridas e as menstruadas, os idosos, as crianças de tenra idade e as pessoas que estão
acometidas ou com suspeita de doenças inflamatórias e respiratórias.
O exemplo do consumo do porco (carne e sangue) é representativo das proibições e
transgressões alimentares no contexto seridoense. Não obstante o porco ser uma “poupança
viva” para muitas famílias sertanejas, ele ocupa um lugar marginalizado no imaginário: é visto
como um animal sujo e doentio, por não se conformar às características dos animais limpos e
sadios (DANTAS, 2008). Por essa mesma razão, ele é julgado imundo pelos judeus no Levítico,
conforme assegura Douglas (1991). Assim, seus derivados são vistos como alimentos carregados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concepções sobre o porco estão ancoradas, acima de tudo, em motivações de ordem
estética, comportamental e higiênica. Normalmente, ele é julgado como um animal de hábitos
alimentares e higiênicos reprováveis, principalmente por alimentar‐se dos restos das comidas dos
humanos, conhecidos, no contexto, por comer de porco ou lavagem. Ademais, sua aparência
“física” é tida como feia, para os padrões de beleza vigentes. Ser comparado a um porco é algo
impensável para os esquemas classificatórios da cultura sertaneja e de outras. Por ser o porco
incompatível com os esquemas conceituais que definem as noções de limpeza e de espécies
saudáveis, a performance comportamental e estética desse animal é reprovável. Nesse sentido,
ele é classificado como um animal doentio, e sua carne e seu sangue como alimentos que podem
provocar males à saúde dos comensais. Como ele não se enquadra no perfil de um animal
“perfeito”, limpo e sadio, no imaginário sua situação é muito complicada e seu destino muito
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incerto. Não é por menos que o porco ocupa uma posição liminar no imaginário e no espaço
propriamente dito do quintal da mulher e é pouco valorizado no mercado local.
Apesar da condição do porco de animal doentio, sua carne é rejeitada e temida mas
também bastante desejada, devido a seu sabor e sua estética serem atrativos ao paladar e aos
olhos dos comensais, inclusive daqueles a quem está interditado o consumo dessa carne. Assim,
o consumo dessa comida e o do próprio chouriço – um doce feito com sangue e banha de porco,
rapadura, especiarias, farinha de mandioca, água, coco e castanha de caju – ocorre num clima de
tensão que envolve medo e desejo, o que combina com um velho ditado que diz que tudo o que
é proibido é desejado.
Em estudo sobre o abate de suínos, compreendemos que a eficácia simbólica do ritual do
abate, por si só, não garante a comestibilidade da carne e do sangue do porco sem restrições. E
que o carrego desses alimentos não é determinado pelo aspecto de humanidade atribuído ao
porco pelos humanos (DANTAS, 2008; VIALLES, 1987; MÉCHIN, 1997). A lógica dessas atitudes de
rejeição pode ser assim resumida: o porco e tudo que lhe está correlacionado é incoerente com
os esquemas conceituais que definem as espécies sadias para os sertanejos.
As manifestações de antipatia para com os porcos estão, quase sempre, ancoradas num
simbolismo, consciente e inconsciente que os relaciona a seres nojentos, imundos e doentios. A
performance estética do porco é julgada feia e seus hábitos higiênicos e alimentares reprováveis.
Ser comprado ao porco é inaceitável. Contudo, a rejeição a esse animal é mais expressiva no
quesito alimentação. Comer o sobejo do outro é visto por essa população como uma atitude
repugnante, nojenta e sebosa. Acredita‐se que o sobejo pode transmitir ao outro (tanto humano
como animal) as qualidades morais (boas e ruins) daquele que deixou os restos de comida. O
sobejo é julgado um elemento marginal e impuro, mesmo quando tudo aquilo que resta no prato
não tenha, necessariamente, saído da boca de quem comeu naquele prato. Por isso, os restos de
comida dos humanos – “aquilo que não presta” – são reservados ao porco.
Acredita‐se que, ao alimentar‐se, o porco incorpora todas as qualidades físicas e morais
da lavagem, passando‐as para seu corpo, se não para sua carne e, consequentemente, para o
comensal. O pior é que nem o estado de confinamento, com a ingestão de ração balanceada e de
soro de queijo, e os laços de familiaridade constituídos entre os porcos e as criadoras (DANTAS,
2008; DESCOLA, 1998) trabalham a favor dos primeiros: elas também os concebem como animais
sujos e doentios, indiferentemente do que eles comam e de como vivam. Nesse sentido, o
carrego pode estar associado às doenças que acometem o porco ou não ter relação nenhuma
com elas, estando diretamente ligado à sua performance comportamental e estética e à gordura
contida em sua carne. Ainda é muito forte o receio da contaminação pela chamada doença dos
“vermes dos músculos”, cujo nome científico é cisticercose. Por outro lado, a certeza de que o
animal é sadio não invalida a condição de sua carne de ser considerada muito carregada. Se não
bastasse a associação, presente no imaginário humano, entre a noção de sujeira e a conduta do
porco, na era da medicalização da alimentação (POULAIN, 2004) ele é, dentre outros animais e
víveres, mais uma vítima da paranoia alimentar que vem assustando todos os sujeitos. Esse
fenômeno tem sido mais visível a partir do final do século XX, quando os discursos dietéticos e
das indústrias alimentícia e estética têm sido mais enfáticos e, em muitas situações, vêm sendo
interiorizados pelos sujeitos (POULAIN, 2004).
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A mesma lógica que explica a relação entre a condição de carregada da carne de porco e a
performance comportamental e estética desse animal justifica, de certa forma, a situação de
outros animais que também têm carnes doentias. Enquadram‐se nesse grupo algumas espécies
silvestres comestíveis como o preá, o tejuaçu e o peba, cuja aparência física e/ou hábitos
alimentares são incompatíveis com as noções de pureza e de sadio de muitos sertanejos. Por sua
vez, o peixe curimatã e a arribaçã não têm condutas alimentares nem estéticas reprováveis, mas
suas carnes são tidas como muito doentias. Frutas, legumes, verduras e raízes podem ser vistos
como alimentos doentios: macaxeira, manga, jaca, pinha, jerimum de leite, o feijão verde e
maxixe enquadram‐se nessa categoria.
Assim, a partir de algumas noções sobre os animais e os produtos comestíveis, é instituída
a condição de saudável ou doentio de cada um deles. Uma parte desse simbolismo está
associada diretamente às concepções de limpeza e sujeira, saúde e doença e à correlação destas
com o sistema de ordenamento do mundo social e individual. Relativamente, são consideradas
mais saudáveis ou mais doentias aquelas espécies cujas performances são, respectivamente,
aprovadas ou reprovadas pelos humanos. Vale a pena reforçar que o fato de um animal ter uma
conduta reprovada não significa que ele seja incomestível totalmente, como é o caso do porco. A
condição de carrego não torna um alimento incomestível. Em geral, são consumidos sem tantas
precauções os animais que se enquadram nas noções de limpeza e de equilíbrio, e com restrições
àqueles concebidos como sujos ou nojentos. Mesmo assim, essa classificação não é aplicada a
todas as experiências de comestibilidade de carnes. Somam‐se também a essas noções os
aspectos estéticos associados à condição das carnes gordurosas ou magras. Todavia, a
classificação que associa a performance comportamental e estética do animal ao grau de
aceitabilidade de sua carne pelos humanos não se aplica ao caso de todos os animais
comestíveis. Nem todas as espécies que apresentam uma conduta reprovável têm sua carne
considerada doentia e nem todas aquelas cuja conduta é aceita são consideradas sadias.
Fica, portanto, evidente que a ideia de carrego (ou de poluição) atribuída aos animais é
construída tanto a partir das noções de pureza e impureza como da noção de quentura que é
associada às suas carnes. O cio, como uma fase reprodutiva e quente, é considerado uma fase
poluidora, que pode tornar uma carne mais carregada. Em geral, esse simbolismo é aplicado ao
caso das porcas e das marrãs. A lógica que orienta a aplicação da noção a essas espécies quando
estão no cio pode ser assim resumida: na condição de procriação, suas carnes são doentias
devido ao carrego (ou à reima) que está impregnado em seu corpo e que é expulso quando
acontece o acasalamento ou a menstruação. Já com o porco, a situação é um pouco singular,
uma vez que ele só é comestível quanto é submetido à castração. A remoção dos órgãos
reprodutores é a condição si ne qua nom para compra e, consequentemente, para o consumo da
carne dos porcos machos. Mesmo capado e confinado, o porco permanece numa posição
marginal no imaginário, diferentemente dos galináceos. Poucos deixam de comer uma galinha ao
saberem que ela foi criada solta e, muito menos, por se tratar de uma ave não castrada; o
mesmo não acontece com o porco barrão que é incomestível.
Relativamente, e excetuando‐se o caso do carneiro e o do porco, uma pequena parcela
dos sertanejos, que tem relação mais direta com a pecuária, entende que os animais capados e
as fêmeas fora do cio têm uma carne mais sadia e mais fria, se não, mais pura e mais limpa do
que a dos animais inteiros e a das fêmeas que estão em fase propícia ao acasalamento. Mesmo
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assim, acreditamos que a recorrência da prática da castração na região não esteja subordinada a
essa questão, uma vez que a lógica aplicada no caso do porco, por exemplo, não se aplica em
todas as situações. Apreendemos com isso que as noções de pureza e impureza são relativas e
que estão alicerçadas nas concepções simbólicas sobre cada espécie animal comestível. Nem
sempre são consideradas sadias as carnes de animais castrados (ou puros) nem doentias as
daqueles não capados (ou impuros). Nesse sentido, a lógica mais ampla e pertinente a muitas
culturas que associam a impureza aos animais inteiros e no cio e a pureza aos animais castrados e
fora do cio não se atualiza em sua plenitude nas questões correlacionadas ao consumo da carne
animal nessa região.
Portanto, é possível dizer‐se que o simbolismo que orienta o consumo da carne não é
estático e nem sempre se impõe sobre a ação concreta dos sujeitos. As concepções simbólicas
que os seridoenses têm dos animais são engendradas na prática e significadas historicamente.
Nem sempre as representações são comungadas de forma incondicional por todos os sujeitos
que convivem no contexto cultural. As interferências de novos valores, internos e externos, como
os divulgados pelos discursos médicos e estéticos e pelas percepções sobre as espécies animais,
podem contribuir decisivamente para mudanças no comportamento alimentar da população.
Compreendemos, ainda, que as escolhas alimentares nem sempre obedecem a uma lógica
prescrita e única que classifica as comidas em saudáveis e em doentias. Associadas a essas
concepções, estão também as noções relativas de comidas fortes e comidas fracas. O que
também está evidenciado nos discursos é que os estados de frieza e de quentura dos alimentos
podem também contribuir para a construção e a reafirmação da noção de carrego, pois a ação do
fogo doméstico é mais fácil de ser controlada do que a da natureza. Come‐se muito mais comida
quente cozida do que comida que recebe a ação do sol. Não e à toa que a quentura deste é
julgada como bastante ofensiva a alguém que está com saúde precária (DANTAS, 2008).
Para os nossos interlocutores, uma comida forte dá sustância e produz sangue e outras
substâncias essenciais ao organismo; é sinal de fortaleza e saúde. Já uma comida fraca é símbolo
de fraqueza, inutilidade, doença, morte e pode ser desconsiderada como alimento. O contrário
acontece com aquelas julgadas como fortes, que podem até desestruturar o organismo. De certa
forma, as noções de comida forte e comida fraca têm relação com a ideia de carrego.
Dependendo do estado de saúde do comensal, ele poderá ou não consumir uma comida forte ou
uma fraca. Além do mais, as comidas fortes, não são, necessariamente, indicadas para as pessoas
sadias nem as fracas para os doentes. Ao contrário, o chouriço, por exemplo, que é considerado
um doce forte, é usado na cura da anemia, mas, claro, em circunstâncias especiais. O
interessante é que a grande maioria das comidas consideradas carregadas ou descarregadas é
também percebida como forte e substanciosa, como a rapadura, a carne e a farinha de
mandioca. Já as comidas tidas como fracas – uma pequena minoria – são sempre percebidas
como descarregadas, mas nem sempre representam ganhos significativos à saúde do comensal.
Na divisão hierárquica das carnes, a de porco tem status inferior à de outros animais, em
termos tanto simbólicos como econômicos quase nunca em termos estéticos, pois ela é
apreciadíssima por seu aroma e sua aparência. Mesmo na condição de carregada, a carne de
porco é uma “comida festiva”. Com exceção do uso em feijoadas, ela é mais consumida em finais
de semana; feriados; dias santos; festas de padroeiros, de matança de porco e de fim de ano.
Nestas últimas, há relativamente um maior consumo da carne de porco, em detrimento da
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galinha e do frango. Há uma crença de que o porco fuça para a frente e, por isso, pode dar sorte
ao comensal no ano que virá, diferentemente da galinha, que cisca para trás. Esta, apesar de ser
bastante apreciada, não é recomendável, sobretudo para a entrada de ano novo, pois pode
trazer desgraça para o comensal. Afora os momentos excepcionais, o consumo da carne de porco
é mais expressivo em bares e restaurantes e, quase sempre, é usado como tira‐gosto durante a
ingestão de bebidas alcoólicas, por se tratar de uma “comida de homem”.
O consumo de outras comidas julgadas menos carregadas, mas fortes e pesadas como a
carne, ainda é feito em momentos fora do cotidiano. É o caso de algumas comidas feitas a partir
de vísceras e de carnes frescas de caprinos, ovinos e suínos, servidas quentes. Algumas são tão
fortes que não devem ser ingeridas acompanhadas de determinadas frutas como manga, melão,
melancia ou abacaxi, devido às incompatibilidades entre os estados quente e frio, como observa
Lévi‐Strauss (2004). Trata‐se de uma combinação indigesta para a saúde do comensal, sobretudo
por causa da fruta, que, nessa situação, aparece como sendo mais doentia do que a carne.
Assim sendo, nem sempre o carrego é atribuído à própria comida, mas a sua combinação
com outro alimento ou com as condições fisiológicas dos sujeitos ou da natureza. Acredita‐se que
tanto a ação do sol como a do gelo alteram significativamente a qualidade positiva de um
alimento e podem desequilibrar a saúde do comensal, o que demonstra que o estado de
quentura se contrapõe, relativamente, à quentura do fogo doméstico, conforme observa Lévi‐
Strauss (2004). Contudo, vale registrar que não há uma interpretação rigorosa da oposição entre
os estados de frieza e de quentura nem entre os de cozido e de cru. Alguns alimentos cozidos e
quentes combinam‐se com outros frios e crus. O que está evidenciado nos discursos é que os
estados de frieza e de quentura dos alimentos podem também contribuir para a construção e a
reafirmação da noção de carrego, pois a ação do fogo doméstico é mais fácil de ser controlada do
que a da natureza.
Enquanto as comidas descarregadas e fortes podem ser ingeridas, com pouquíssimas
restrições, as carregadas e fortes são evitadas por pessoas que estão acometidas de processos
inflamatórios leves ou graves, de gripes e de resfriados, as que foram submetidas a
procedimentos cirúrgicos, as mulheres paridas, as que abortaram e as menstruadas, as crianças
pequenas, os idosos com saúde fragilizada e aquelas pessoas que imaginam serem portadoras de
alguma doença. Dentre esses estados, nada se iguala ao estado da mulher parida, que não pode,
de forma alguma, comer uma comida carregada, principalmente, carne de porco. Assim, é
possível dizermos que as comidas fortes tanto podem estabilizar a saúde de uma pessoa
fragilizada como desintegrá‐la. Dessa forma, pode ser significada como comida remédio ou como
comida‐veneno tanto uma comida carregada como uma descarregada.
CONCLUSÃO
Ao analisarmos as atitudes de rejeição ao porco, compreendemos que quem regula o
consumo ou não da carne das espécies criadas ou selvagens são, sobretudo, as concepções
simbólicas que os sujeitos têm delas, em termos das performances morais, estéticas, higiênicas e
alimentares. Elas podem mudar, dependendo do contexto e das circunstâncias sociais e históricas
e das percepções individuais. A mesma lógica pode ser aplicada a outros animais e a outros
alimentos. Assim, podemos dizer que, em grande parte, o comportamento alimentar dessa

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

população, em termos de preferências e aversões, é orientado pelas oposições entre alimentos
carregados e alimentos descarregados, crus e cozidos, quentes e frios, fortes e fracos.
Desse simbolismo, no qual a noção de carrego orienta uma grande parte do
comportamento alimentar da população, apreendemos que há uma relação intrínseca entre os
estados fisiológicos e as situações sociais e individuais, ou seja, entre alimentação e saúde.
Mesmo quando a carne e o sangue estejam bem cozinhados, há sempre um medo de que o
carrego – ou a impureza – do porco entre no sistema social e individual, em especial no corpo, e
o destrua. Por isso, nem todos se aventuram a ver seu corpo deteriorado ou doente, após ingerir
uma comida carregada. Por outro lado, como se ingere também o que não faz bem à saúde, é
compreensível que alguns, mesmo sabendo dos males que essas comidas provocam, se
arrisquem a comê‐las, fato que evidencia a existência de uma relação particular entre o risco, o
perigo e o prazer. Simmel (2002) assinala que, para se ter prazer, é preciso arriscar‐se. Isso é
possível porque a cultura é contraditória: por um lado, permite a liberdade e, por outro, a vigia,
como lembra Fischler (1995).
No ritual de feitura do chouriço, o sangue do porco é subtraído do seu destino natural
para integrar‐se num sistema elaborado culturalmente, na condição de comida. Todavia, a
eficácia simbólica do rito, principalmente devido ao modo de cozimento – em média sete horas –
, mesmo amenizando os efeitos do sangue sobre os comensais não diminui totalmente a
qualificação como substância perigosa e ambígua desse doce. O chouriço conserva o carrego do
porco e, por isso, no estilo alimentar seridoense, ele é qualificado, relativamente, como uma
comida forte e carregada, como um remédio para uns e como um veneno para outros. O doce
também não é comestível para todos. Para os que o repudiam, o sangue aparece como o
elemento central, ao qual pode somar‐se sua qualificação de doce carregado, tanto por conter o
carrego do porco como por ser gorduroso. Para os que o aceitam, seu consumo está diretamente
relacionado a sua qualificação de doce e ao cozimento demorado do sangue, que não é uma
tarefa fácil: elementos diversos e condições externas podem conspirar a favor do processo de
cozimento ou contra ele. Para tornar‐se comestível, o doce precisa ficar “no ponto”, ou seja,
passar da categoria de substância líquida para a de substância cremosa, e jamais para a de
desonerado.
A carne de porco é considerada extremamente carregada e seu consumo é mais
acentuado entre os homens. Apesar disso, não é prudente afirmar que, no Seridó, assim como é
regra em outras culturas, a carne está para os homens assim como o doce para as mulheres.
Estas, mesmo que de forma bastante moderada, também consomem essa carne, em especial na
festa da matança. Não obstante o apreço pela carne de porco, há uma valoração diferenciada
para o chouriço, devido a sua qualificação de doce. Por homens e mulheres, ele é mais apreciado
do que a carne, que é salgada e julgada mais carregada.
Segundo as interpretações, algumas práticas recebem outras significações diferentes do
que é a lógica cultural mais ampla e já observada por outros autores: o doce – por ser mais leve e
dócil – é atribuído às mulheres, e a carne – símbolo de virilidade – aos homens. Pelo menos no
espaço doméstico, os homens tanto quanto as mulheres, consomem o chouriço, mesmo ele
sendo um doce. A despeito do caráter de feminilidade atribuído ao doce, na situação em estudo
ele é visto por homens e mulheres como fonte de energia, de força e de obtenção de prazer. A
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valoração do doce é ainda maior quando ele é misturado ao sangue, como no chouriço. Tanto
quanto a carne, o doce é fortificante, sobretudo a rapadura e o chouriço.
Assim, as práticas ambíguas em relação a carne do porco e ao chouriço, assim como a
outros alimentos, revelam que, após a interiorização pelos sertanejos de discursos dietéticos e
estéticos introduzidos no contexto, mais enfaticamente nas últimas décadas, novas significações
vêm sendo atribuídas à noção de carrego. Comidas antes julgadas doentias têm seu estatuto
reafirmado, e algumas das tidas como sadias passaram para a categoria das primeiras. Os doces,
em geral, e as carnes estão situados numa posição de liminaridade no estilo alimentar local. Em
algumas situações são indicados para uma boa saúde, e em outras são condenados, o que
constitui um exemplo de que o gosto alimentar é dinâmico e fruto de uma construção sócio‐
histórica e, mesmo orientado por um simbolismo anterior, não está isento de mudanças.
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RESUMO
O projeto ‘Doces do Seridó’ é um site com conteúdo
imagético e textual sobre os saberes e fazeres
associados ao processo de produção, de comercialização
e de consumo de doces da culinária seridoense. O
intuito é socializar resultados de pesquisas etnográficas
e contribuir como o processo de preservação desse
patrimônio cultural alimentar. O site apresenta ensaios
fotográficos, vídeos e textos científicos, jornalísticos,
crônicas sobre assuntos relacionados a essa doçaria, a

saber: modos de fazer doces de forma tradicional, usos
de utensílios; relação entre festa e doces; doçaria e
gênero; doce, corpo, saúde e estética; organização social
e economia da cultura e familiar, formas de
comercialização e de distribuição de doces e momentos
se comensalidade.

PALAVRAS‐CHAVE: doçaria, saberes e fazeres, patrimônio cultural, Seridó potiguar.

CANDY DO SERIDÓ: CREATION AND PRODUCTION OF A WEBSITE
ABSTRACT
The project ' Candy of Brazil ' is a website with content
and textual imagery about the knowledge and practices
associated with the process of production,
commercialization and consumption of culinary from the
Seridó candy. The intent is to socialize results of
ethnographic research and contribute to the process of
preservation of cultural heritage. The site features
photographic essays, videos, and scientific, journalistic

texts, chronicles about this confectionery‐related issues,
namely: ways to make traditional candies, uses of
utensils; relationship between party and sweets;
confectionery and genre; sweet body, health and
aesthetic; social organization and economics of culture
and familiar forms of marketing and distribution of
sweets and eating ritual moments

KEY‐WORDS: confectionary, knowledge and practices, cultural heritage, Seridó potiguar.
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DOCES DO SERIDÓ: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM SITE
INTRODUÇÃO
O projeto “Doces do Seridó: criação e produção de um site” objetiva a criação, o
desenvolvimento e a produção de um site com conteúdo imagético e textual sobre os saberes e
fazeres associados ao processo de produção, de comercialização e de consumo (comestibilidade
e comensalidade) de doces da culinária do Seridó potiguar. O intuito é socializar para a
comunidade os resultados de pesquisas etnográficas realizadas nessa região sobre a temática da
doçaria local e contribuir com o processo de preservação desse patrimônio cultural alimentar.
O acervo etnográfico que subsidia a sistematização do acervo foi coletado por meio dos
projetos de pesquisa “Doçaria seridoense: um patrimônio cultural alimentar” e “Doces imagens
seridoenses”, sob nossa coordenação, os quais foram desenvolvidos no Seridó, entre os anos de
2010 e 2013, cujos objetivos eram identificar, inventar, registrar textual e imageticamente
saberes e fazeres associados à doçaria seridoense, considerando as dimensões históricas,
culturais, sociais, estéticas e econômicas implicadas nessa prática alimentar1.
A análise e sistematização imagética e textual do material empírico vêm sendo feitas com
base em conceitos teóricos – cultura alimentar, simbolismo, representações sociais, gênero,
identidade, memória, patrimônio cultural, festa, economia da cultura, comestibilidade,
convivialidade e comensalidade – do campo da antropologia e da sociologia da alimentação.
Quanto às origens dessa doçaria revisitamos Cascudo (2004), Freyre (1995), Dória (2009), dentre
outros autores. Conceitos empíricos também serão respeitados e enfatizados.
Acreditamos que o universo de abrangência maior do site é o Seridó potiguar, podendo
ser acessado por internautas de outras regiões. Encravada em pleno sertão, essa região está
situada no semiárido do Nordeste brasileiro, mais precisamente na porção centro‐meridional do
Rio Grande do Norte. Para elaboração do site, tomamos, inicialmente, as experiências da doçaria
realizadas nas zonas rurais e urbanas dos municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas,
Cruzeta, Currais Novos, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, São João do Sabugi, São José do Seridó e
Serra Negra do Norte, locais onde realizamos a pesquisa. Na época da pesquisa, escolhemos
esses municípios em função da grande extensão territorial dessa região, da quantidade de
municípios que a compõem e, principalmente, do fato de eles desenvolvem uma produção
intensa de doces. De nenhuma forma, este fato anula o registro e a divulgação de informação dos

1

Esses projetos foram realizados por pesquisadores e bolsistas do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade
(CASO), do IFRN ‐ campus Natal Central, em municípios do Seridó potiguar, entre 2010 e 2012, sob a coordenação da
professora e pesquisadora Maria Isabel Dantas. Os projetos foram financiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do
Rio Grande do Norte (FAPERN), Conselho Nacional de pesquisa (CNPq) e pelo Instituto Federal do Rio Grande do
Norte IFRN, Campus Natal Central. Também fizeram parte da equipe de pesquisadores os servidores Elane de Fátima
Simões, Eloísa Maria de Faria e Everaldo Robson de Andrade e os estudantes Sarah Ariane da Silva, Ana Carolina
Cavalcante, Cynthia Melo de Carvalho, Jéssica Dantas de Lira, Júlio Morais Capistrano, Isaac Joatan de Luna, Philipe
Michel Silva Soares, Samara da Silva Ribeiro, Daniela Camila Araújo Dias, Elizane Maria da Silva, Michelle Karla da
Silva, Ruana Cosme Almeida e Mariane Duarte dos Santos a quem agradecemos gentilmente a colaboração.
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outros sete municípios que compõem a região do Seridó. Até porque a maioria dos doces
pesquisados e expostos também é produzida nas outras municipalidades.
A proposta de elaboração do site surgiu a partir da análise, pela equipe de pesquisadores
e de alunos, do material etnográfico colhido na região e da carência de produções escritas e de
divulgação de material imagético sobre a temática da alimentação e sua relação com as questões
socioculturais e econômicas. Assim sendo acreditamos que este projeto trará contribuições para
o processo de preservação desse patrimônio cultural. Na última década, a população seridoense
vem inserindo‐se no universo digital, por meio do qual poderá divulgar e reafirmar seus bens
culturais, para si própria, como também para outros públicos internautas.
Em obras folclóricas, históricas, sociológicas e antropológicas, a doçaria sertaneja já tem
sido contemplada, porém percebemos a ausência de textos que tratem, de forma integrada, das
dimensões simbólica e contextual implicadas nessas práticas e que considerem as especificidades
de uma “cozinha regional” situada social e geograficamente. Em Cascudo (2004), no geral a
doçaria sertaneja é vista como uma extensão da cozinha portuguesa no Nordeste brasileiro. Já
em Freyre (1997), ela expressa um pensamento mestiço, símbolo de uma alimentação
edulcorada, ou melhor, de uma sociedade cujos hábitos alimentares foram adocicados, em
virtude da expansão do açúcar. Nos escritos de Medeiros (1997), Silva (1999), Gomes (2004) e
Cirne (2004), a doçaria tem apenas um caráter ilustrativo na cultura e na história da gastronomia
do Seridó potiguar. Em geral, as informações sobre essa temática – trazidas pela grande maioria
dos autores mencionados – são receitas, modos de preparação e regras de comensalidade. Além
disso, não apresentam registros consistentes de dados etnográficos, e as informações históricas
são descontextualizadas no que tange ao tempo e ao espaço2.
Uma parte desses estudos reforça o mito de uma “cozinha brasileira” integrada e formada
de três etnias (indígena, africana e europeia) sem considerar que ela forma um conjunto de
“cozinhas regionais” espalhadas pelas diversas regiões sociopolíticas. Segundo Dória (2009),
essas “cozinhas regionais” são engendradas a partir de configurações geográficas específicas
assim como de ingredientes e produtos enraizados numa biodiversidade bastante rica, onde os
arranjos socioculturais de ordem culinária precisam ser recontados e reescritos.
O estudo da doçaria seridoense nos revelou uma complexidade de aspectos sobre o modo
de ser dessa sociedade que precisam ser evidenciados não somente num publicação digital, mas
também escrita. Trata‐se de saberes e fazeres tradicionais associados à alimentação, formas de
organização sexual do trabalho social, um modelo de economia familiar alicerçada nos princípios
do interconhecimento e da confiança, formas de sociabilidade, de solidariedade e comunhão,
uma cultura alimentar formada por normas e práticas singulares que revelam representações
simbólicas sobre os alimentos e atos de comer, comportamentos alimentares, processos de
patrimonialização e de valorização de produtos da terra ou regionais. Além do mais, durante a
pesquisa, observamos também um interesse crescente de grupos e de algumas instituições
2

Um exemplo de abordagem multidimensional da alimentação seridoense, em especial de um dos exemplares da
doçaria, é a tese de doutorado de Maria Isabel Dantas – O sabor do sangue: uma análise sociocultural do chouriço
sertanejo (2008).
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sociais em conhecer sua própria história e o saber‐fazer de suas práticas alimentares, buscando
defender e preservar seu patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, almejando novas
possibilidades para o desenvolvimento e crescimento da economia doméstica local.
Nessa perspectiva, acreditamos que o projeto do site pode envolver discussões sobre
aspectos da realidade social, as quais podem ser exploradas a partir do material empírico já
disponível. Enquanto uma produção digital, os dados materiais e imateriais dessa prática cultural
poderão estar acessíveis à comunidade seridoense, o que estará contribuindo para a preservação
desse patrimônio cultural. Ora, concordamos com Fischler (1995, p. 68) quando ele afirma que o
modo de marcar o sentimento de pertença a um contexto cultural é por meio de a especificidade
alimentar. Desta forma o indivíduo em seu processo de socialização não incorpora apenas uma
comunidade, mas um sistema alimentar e o grupo que o pratica. Tal sistema é vinculado a uma
visão de mundo, em que estão inscritas as práticas e as representações que caracterizam uma
cozinha. Os alimentos são ordenados, classificados, combinados mentalmente, de acordo com
categorias definidas culturalmente.
Ademais, o estudo dessa doçaria vem reafirmando os vínculos entre alimentação e cultura
e a dinâmica entre as normas simbólicas e as práticas sociais. Ele vem anunciando lógicas
culturais relacionadas à alimentação – mais particularmente aquelas concernentes à questão do
gosto, às concepções de corpo, saúde e doença, vida e morte – e também como essas lógicas são
articuladas na prática social. Os bens culturais que serão objetos de discussão no site são parte
da vida cotidiana dessa população e caracterizam seu universo sociocultural, haja vista que são
reconhecidos como manifestações do patrimônio imaterial da região. Trata‐se de bens
referenciais com os quais eles constroem um sentimento de pertencimento a um estilo
alimentar, a um lugar, a uma cultura, por meio dos quais se diferenciam de outros povos; pois
eles expressam uma representação coletiva, uma identidade social, nos termos colocados por
Bauman (2005, 2003) e Contreras e Gracia (2005).
Comungamos com Bauman (2005, 2003) ao pensar a identidade como um processo a ser
construído social e individualmente, de forma ininterrupta, a partir de valores culturais múltiplos
situados no tempo e no espaço, afirmando interesses comuns e algumas similaridades com
outros valores. Isso acontece quando o indivíduo e a coletividade se identificam de forma
espontânea com algo – quer seja símbolo, objeto, palavra, gesto, comida – que gere certo
sentimento de pertencimento. Nesse sentido, a identidade não é algo predefinido, estático, uma
realidade a priori, uma ficção, mas sempre um processo em construção, gestado na práxis
humana, um objetivo a ser alcançado. É algo que dá certa segurança ontológica ao sujeito e à
coletividade e uma “invenção socialmente necessária”, pois, como lembram Halbwachs (1990),
Pollak (1992) e Bauman (2005, 2003, p. 13), mesmo a identidade sendo um assunto pessoal, ela
só é vivida e formada no mundo e no diálogo do indivíduo com os outros. Trata‐se, portanto, de
um fenômeno individual e social. Nesse sentido, as considerações desse último autor são
interessantes, pois ele enquadra como identidades coletivas “todos os investimentos que um
grupo deve fazer ao longo do tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do
grupo – quer se trate de família ou de nação – o sentimento de unidade, de continuidade e de
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coerência”. Assim, pensamos a identidade como um processo dialético pelo qual o indivíduo,
simultaneamente, se integra em uma coletividade de referência e se distancia dela.
Por outro lado, devido a seu caráter dinâmico, a identidade sempre se submete a
interferências sociais, estando sujeita a flutuações, transformações e mudanças constantes. Ela
tanto pode pôr em risco as normas, os vínculos e as práticas como propor uma nova ordem social
(BAUMAN, 2005, 2003). Talvez isso explique por que muitos comensais se arriscam a comerem os
“doces caseiros”, mesmo estando proibidos de fazer isso. Nesse contexto de incertezas, medos e
ousadias, reside grande parte das defasagens entre o dito e o feito as quais emergem “do
cruzamento dos dados comportamentais (o que realmente fazem os comedores) com as normas
individuais”, que correspondem às normais sociais e dietéticas interiorizados (POULAIN, 2004, p.
83). As discrepâncias entre os discursos e as práticas objetivadas, e vice‐versa, podem ser
compreendidas, em certa medida, “pelo papel que julgam, por um lado, as normas alimentares e,
por um lado, as práticas alimentares” (CONTRERAS; GRACIA, 2005, p. 183).
Neste sentido, entendemos o patrimônio cultural como sendo o conjunto de bens
materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos
sociais. Contudo, compreendemos o patrimônio não somente de bens culturais que herdamos do
passado e que transmitimos a gerações futuras, mas de um grupo significativo da população por
meio de uma seleção consciente deseja legar ao futuro. Como afirma Ballart (1997, p. 17), a
noção de patrimônio cultural surge “quando um indivíduo ou grupo de indivíduos identifica como
seus um objeto ou um conjunto de objetos”. Enquanto fruto de uma construção social e histórica
a noção de patrimônio é relativa, pois se trata de uma idealização construída que depende de
cada grupo em particular. Nesta perspectiva observa Silva (2009, p. 1) que o patrimônio cultural
pode ser compreendido como todos os elementos que fundam uma identidade de um grupo e
que os diferenciam de outros grupos sociais. E o elemento determinante para definir o conceito
de patrimônio é a “sua capacidade de representar simbolicamente uma identidade”, pois é por
meio dos bens simbólicos que os indivíduos mantêm vínculos com o passado.
Diante da percepção da importância da prática da doçaria para a população seridoense e
da escassez de fontes bibliográficas sobre a temática, defendemos a sistematização digital do
acervo inventariado, com rigor acadêmico, mas numa linguagem adequada ao entendimento de
diversos públicos‐internautas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O material etnográfico do projeto é formado de entrevistas e anotações em diários de
campo realizados junto a doceiras e doceiros, auxiliares, comerciantes, comensais e outros
seridoenses a respeito de ofícios de doceiras(os) e modos de fazer doces tradicionais e caseiros
no Seridó, de modos de comensalidade e de convivialidade, rituais festivos, formas de
organização do trabalho social e sexual, modelo de organização econômica, técnicas culinárias e
regras alimentares, dentre outras peculiaridades ligadas ao contexto da alimentação. No sentido
de não perdermos a “essência” dos dados coletados, estamos produzindo materiais que
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apresentem de forma sistemática e detalhada essas práticas assim como os usos, as funções e os
significados simbólicos, estéticos, culinários, sociais e econômicos.
O site é composto de uma página inicial personalizada com layout e background com
texto sobre histórias, memórias e relevância socioeconômica da doçaria. Além desta, o site
possui um menu com itens de receitas, ensaios fotográficos, vídeos, entrevistas (doceiras,
comerciantes e comensais), biografias de doceiras, mapa de locais de produção e de
comercialização de doces e contatos. Por meio deste link, a comunidade pode enviar sugestões e
informações sobre o assunto que poderão ser posteriormente disponibilizados no site. Temos
ainda links sobre o grupo de pesquisa responsável pelo projeto com artigos, textos informativos e
jornalísticos; roteiros gastronômicos, feiras, cursos, exposições e outros eventos.
Os ensaios fotográficos, vídeos e textos escritos informam aspectos da doçaria, a saber:
ofícios e os modos de fazer doces de forma tradicional, origens dos doces, usos de ingredientes e
de utensílios e formas de transmissão; relações entre cozinha, festa, sociabilidade, socialidade,
convivialidade, comensalidade, patrimonialização e doçaria. Questões de gênero e doçaria, como
papel do homem e da mulher nesse segmento socioeconômico; assuntos relacionados às
relações entre comestibilidade, corpo, doença, saúde e doce; aspectos estéticos como formatos,
cores, sabores, amoras e imagens de doces e formas de organização econômica e de economia
solidária, familiar e da cultura. Ao elaborarmos esses materiais procuramos capturar o imaginário
e as representações simbólicas construídas sobre cada uma dessas práticas culturais.
Observamos nas imagens capturadas, nos discursos dos interlocutores e na realização das
práticas, continuidades e descontinuidades, processos de permanências e transformativos.
Os conhecimentos técnicos e as práticas associadas com a produção de doces, além de
revelarem dados sobre um tipo de economia doméstica, apresentam diversos elementos de um
estilo alimentar local. Ao apresentarmos textual e imageticamente esse acervo podemos revelar
para o internauta técnicas culinárias, hábitos corporais, ritmos diários, tabus e interdições
alimentares, normas de comensalidade, as situações e as condições ideais para o consumo de
cada comida, as preferências, os alimentos comestíveis e os não comestíveis e as comidas
carregadas e as descarregadas. Isto acontece porque o consumo de alimentos – e não somente o
de doces – está ligado a espaços, tempos, práticas, situações e comportamentos individuais e
coletivamente vividos e imaginados. Ora, a interpretação dos sistemas alimentares auxilia na
leitura das culturas humanas e na busca de suas lógicas, pois a alimentação informa sobre a
maneira como os homens cultivam, escolhem, preparem e consumem seus alimentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por questões operacionais, categorizamos a diversidade e a variedade de comidas doces
disponíveis nesse estilo alimentar, de doçaria seridoense. Os saberes e fazeres associados a essa
doçaria pertencem a uma cultura alimentar que é formada por “conjunto de representações, de
crenças, conhecimentos e de práticas herdadas e/ou aprendidas que estão associadas à
alimentação e que são compartilhadas pelos indivíduos de uma cultura dada ou de um grupo
social determinado dentro de uma cultura” (CONTRERAS, GRACIA, 2005, p. 37). Por meio da
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cultura alimentar, os indivíduos constroem um “espaço alimentar”, que compreende as formas
de produção, aquisição, preparação, distribuição, comercialização e consumo de sua
alimentação, redes de sociabilidade e de solidariedade, formas de organização e de divisão social
do trabalho, dentre outras dimensões (DANTAS, 2008). Entendemos cultura como construção
humana e social a partir de Bauman (2012) e Castoriadis (1982). Para este, há modos diferentes
de percepção e de significação da realidade e do próprio mundo humano e social. Nem todos
compartilham definitivamente os mesmos significados.
Em diálogo com o campo empírico, subcategorizamos a doçaria em: doce “propriamente”
dito (de frutas, de leite, de ovos, de espécie ou de gergelim); bolos (de ovos, de milho, de leite,
de macaxeira, da moça, de carimã, grude e preto ou pé de moleque); biscoitos (de goma, de leite,
de farinha de trigo, de nata, broas brancas e pretas ou sodas pretas); em comidas de milho
(pamonha, canjica); alfenins, puxa‐puxa e pirulitos de açúcar; filhoses; imbuzada; doce seco;
arroz‐doce; cocada; furrumbá ou doce de coco com rapadura, mel de rapadura e chouriço.
A doçaria seridoense data de um período imemorial; não detectamos em nossas
pesquisas etnográficas e bibliográficas referências ao tempo de introdução dessa prática
alimentar no Seridó. Contudo, arriscamos informar que a produção de doces caseiros na região é
uma atividade que vem sendo desenvolvida há muito tempo, provavelmente muito antes dos
primórdios da colonização portuguesa no século XVI. Muito embora o modus vivendi dos
indígenas que habitavam essas terras fosse baseado na caça e na pesca, é provável que eles já
consumissem e até produzissem algumas comidas doces. Pois identificamos que o ofício de
doceira e o modo de feitura de doces fazem parte de um saber‐fazer muito antigo, dominado por
algumas mulheres, o qual é, normalmente, aprendido e transmitido – praticamente de forma
assistemática – no seio familiar, nas cozinhas de pessoas conhecidas e, hoje, nas pequenas
empresas.
A produção dos doces é normalmente feita nas residências das doceiras – mais
precisamente nas cozinhas e quintais, espaços sociais por excelência – a partir de receitas das
famílias que são guardadas na memória, às vezes a “sete chaves”, e transmitidas oralmente; não
é comum o registro escrito desses ofícios de modos de fazer, muito embora algumas doceiras
tenham “guardados” cadernos de receitas. Geralmente as mulheres aprendem o ofício ainda
jovem como relembra a doceira Neusa Araújo Dantas de Medeiros, de Carnaúba dos Dantas: “[...]
comecei a fazer sequilho, minha mãe me ensinou [...]. Eu era ainda solteira. Ainda tinha vinte e
dois anos quando ela me ensinou. A gente fazia. Ela fazia e a gente ajudava e ia vender na rua...
Mãe fazia para vender. Minha mãe aprendeu com a tia dela [...]”. Sua mãe aprendeu com sua avó
que era uma doceira renomada no município por dominar os saberes e fazeres dos biscoitos e do
chouriço. Mariquinha de Lalá também aprendeu a fazer chouriço com sua mãe quando era
pequena: “Mamãe fazia, aí eu aprendi a fazer com ela, quando eu era pequena, ajudando a ela”.
O trabalho envolve o trabalho de membros da família e de conhecidos, chamados pelas
doceiras de “ajudantes”, os quais geralmente recebem salário pelo serviço prestado. No passado,
a produção dos doces no campo era considerável. Com a migração para o mundo urbano, de
grande parte da população, principalmente a partir da década de 1970, ela passou também a ser
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desenvolvida de forma expressiva nas cidades – apesar de ainda preservar aspectos típicos das
ruralidades – podendo ser considerada como uma das pluriatividades.
Ainda hoje a mulher continua à frente do segmento da doçaria, apesar de a participação
do homem vir crescendo, nas últimas décadas. Com exceção de Dona Dalva, que hoje se restringe
a supervisionar a produção de sua fábrica3, todas as doceiras pesquisadas detêm o controle da
atividade, mesmo em parceria com familiares (esposos, filhos e funcionários). Outros exemplos
são os de Raimunda Soares, de Irizanete Araújo e de Maria da Guia Dantas que produzem com
seus esposos, respectivamente, Gerdimilson Alves Pereira, Raimundo Medeiros e Inácio
Medeiros Dantas. Mesmo diante disso, a preparação e a comercialização dos doces, por exemplo,
práticas tradicionalmente controladas pelas mulheres, hoje já podem ser desenvolvidas pelos
homens em conjunto com essas ou sozinhos. Por outro lado, são as marcas das doceiras que
ficam impressas nas guloseimas. É pelo nome delas que os produtos circulam na comunidade,
como símbolos identitários (BAUMANN, 2005, 2012). Além do mais, elas detêm conhecimentos
que são relevantes para a preservação de valores culturais locais no campo da alimentação e da
economia doméstica que normalmente são transmitidos em contextos familiares.
De modo geral, a produção desses doces faz parte de uma economia doméstica
tradicional – baseada em laços de parentesco – que ainda persiste no contexto, mesmo estando
regida pelas leis de mercado global. As relações que são estabelecidas entre os produtores e os
consumidores estão, muitas vezes, alicerçadas nos princípios de interconhecimento, da amizade
e da confiança. É o reconhecimento social por parte da população de quem executa a atividade
que assegura sua circulação social e comercial no mercado local e até regional (DANTAS, 2008).
Assim como Cascudo (2004), acreditamos que haja uma forte influência das técnicas
culinárias portuguesas na doçaria desenvolvida no Brasil e, em especial, no Seridó. Não obstante,
precisamos considerar os materiais e biodiversidade disponíveis na nova terra, as técnicas
culinárias e os valores alimentares das populações autóctones e dos africanos assim como
geopolítica local. Nesse sentido, concordamos em parte com Freyre (1997, p. 57) quando ele
afirma que “nas terras de cana do Brasil essas tradições ganharam sabores tão novos,
misturando‐se com as frutas dos índios e com os quitutes dos negros, que tomaram uma
expressão verdadeiramente brasileira”. Mesmo assim, pensamos os doces nordestinos como
“iguarias regionais”, pertencente a uma cozinha regional, resultantes de diálogos entre técnicas
culinárias e valores alimentares diversos, e não apenas de influência portuguesa, como acredita
Cascudo. Segundo Dória (2009), essas “cozinhas regionais” são engendradas a partir de
configurações geográficas específicas assim como de ingredientes e produtos enraizados numa
biodiversidade bastante rica, onde os arranjos socioculturais de ordem culinária precisam ser
recontados e rescritos.

3

A atual administradora da empresa é a filha da doceira, Francisca D’Arc de Araújo Batista, também doceira.
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CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento deste projeto esperamos socializar com a comunidade internauta
interessada na temática da alimentação, em especial, da doçaria, uma ferramenta importante
para divulgação, produção e socialização de um corpo de conhecimentos técnico, simbólico,
estético e social relevante, cujo patrimônio cultural necessita de processos de salvaguarda.
Neste sentido, entendemos ser de grande relevância social e científica a sistematização
desse conjunto de conhecimentos e de práticas associados à alimentação seridoense, uma vez
que se trata de um patrimônio cultural que deve fazer parte de ações concretas no campo da
educação regional e nas políticas que visam sua preservação.
Verificamos que as configurações locais tradicionalmente acionadas na ocasião da
produção de doces, destinados a serem comercializados nos núcleos urbanos, são revitalizadas
com a criação de cooperativas ou de pequenas empresas familiares que vendem a marca do
produto local como garantia da qualidade e do controle de origem. As mulheres têm um papel
fundamental neste processo, pois são elas que se responsabilizam pela organização da cadeia
produtiva bem como pela comercialização dos produtos. De um modo geral, observamos que há
uma ressignificação do Seridó como repositório de tradição, produtor de bens suscetíveis de
serem patrimonializados: as manifestações culturais (vaquejadas, festas de padroeiro, carnaval,
etc.) são ocasiões que atraem uma população urbana à procura das suas origens e dos sabores
doces e identitários.
Diante disso, entendemos ser pertinente a criação desse site para a socialização de dados
empíricos coletados em pesquisas científicas, pois o corpo de conhecimento e os dados
imagéticos em questão poderão ser utilizados como material didático em cursos oferecidos por
instituições ensino e outras que têm interesse em aspectos socioculturais e históricos da Seridó
potiguar. Os conteúdos disponíveis poderão subsidiar projetos no campo da alimentação e da
agricultura familiar a serem desenvolvidos por essa população.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada no
Instituto Federal de Alagoas – IFAL, do Campus Maceió,
que trata‐se de um estudo descritivo‐compreensivo que
aborda os saberes e os fazeres do artesão alagoano que
se reinseriram à sala de aula a partir do Curso Técnico
Integrado em Artesanato, na Modalidade PROEJA, após
anos de interrupção dos estudos. O construir
manualmente nos instigou a compreender como estes
artesãos articulam o conhecimento teórico/científico
aplicado no curso às suas práticas do conhecimento
tácito.

O texto envolve o tecer de um estudo etnográfico no
qual os dispositivos de produção de dados para
compreender a relação entre os conhecimentos, saberes
e os fazeres dos artesãos e dos docentes, foram a
observação participante e as entrevistas biográficas e
etnográficas. Apresentamos resultados parciais desta
pesquisa que continua em desenvolvimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Antropologia, Conhecimento, Artesão, Alagoas

THE LEARNING OF THE CRAFTSMAN FROM ALAGOAS: A STUDY IN THE INTEGRATED TECHNICAL
COURSE IN HANDICRAFT OF THE IFAL
ABSTRACT
This article presents a research accomplished at Federal
Institute of Alagoas – IFAL, Maceió Campus, that it is a
descriptive and comprehensive study that addresses the
knowledge and doings of the craftsman from Alagoas
who comes back to the classroom from the Integrated
Technical Course in Handicraft, in the Modality PROEJA,
after years of interruption of studies. The manually
building instigated us to understand how these
craftsmen aticulate the theoretical/scientific knowledge

applied in the course to their practices of tacit
knowledge. The text involves the weaving of an
ethnographic study whereupon the devices of data to
understand the relationship between the knowledges,
doings of craftsmen and teachers, were the participant
observation and the biographical and ethnographic
interviews. We present preliminary results of this
research which is still in development.

KEY‐WORDS: Anthropology, Knowledge, Crafstman, Alagoas
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O APRENDER DO ARTESÃO ALAGOANO: UM ESTUDO NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE
ARTESANATO DO IFAL

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta um estudo descritivo‐compreensivo em pesquisa qualitativa de iniciação
científica em desenvolvimento no Instituto Federal de Alagoas – IFAL. A pesquisa aborda os
saberes e os fazeres do artesão do Estado de Alagoas com fundamento no único curso técnico
em Artesanato existente e ofertado gratuitamente à sociedade alagoana. Como referência para
investigação, temos a cultura e o cotidiano de aprendizagem de alunos que buscam formação
profissional após anos de interrupção de estudos.
O aspecto da evasão escolar no Brasil já se sabe é pauta de estudos e pesquisas constantes.
Contudo, nosso objeto‐sujeito de pesquisa tem como foco um novo programa governamental
voltado para a reinserção de jovens e adultos para conclusão do ensino médio profissionalizante.
Trata‐se do Programa Nacional de Integração da Educação profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA.
Neste contexto, identificamos no potencial da proposta governamental a oportunidade de iniciar
reflexão por meio de sujeitos que retomaram o cotidiano escolar motivados por sua atividade
produtiva: o artesanato.
O construir manualmente tem nos instigado a compreender como artesãos alagoanos articulam
às suas tradições/técnicas o conhecimento científico aplicado no Curso Técnico Integrado em
Artesanato do Campus Maceió, do PROEJA.
Neste artigo, apresentamos também os dispositivos de produção de dados que aliados a uma
pesquisa bibliográfica sobre a cultura e o artesanato alagoanos nos auxiliaram na compreensão
dos sujeitos/objetos pesquisados. São eles: a observação participante, a entrevista biográfica e a
entrevista etnográfica.
Ao final, a conclusão apresenta a partir dos resultados parciais que há uma diversidade de
saberes e práticas advindas do conhecimento tácito e que estes se entrecruzam aos
conhecimentos teórico, científico e técnico que o docente proporciona ao aluno‐artesão. Ao
encerrar este estudo, perspectivamos a possibilidade de construir uma Antropologia do Aprender
consolidada no(a) artesão(ã) que busca uma teoria que se vincule aos seus saberes e aos seus
fazeres desenvolvidos no seu cotidiano.

O ARTESANATO EM ALAGOAS: conhecimentos e práticas populares
A cultura de uma cidade, local ou país se define como a tradição, os costumes, as crenças e os
conhecimentos passados entre gerações.
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Sintetizando no vocábulo inglês culture, é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças,
arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem
como membro de uma sociedade (LARAIA, 2009).
Inserido nesses costumes e conhecimentos, encontramos o artesanato, que é conceituado como
”[...] a expressão mais autêntica da criatividade popular, em que o criador se serve de habilidades
manuais para dar forma à leitura do mundo que o cerca” (LINS, 2009). Consequentemente,
temos o artesanato como um aspecto da cultura.
Em Alagoas, o artesanato é extremamente rico e uma fonte de renda para muitos moradores do
Estado. Ele é composto por diversos produtos elaborados com uma enorme variedade de técnica,
material e matéria‐prima. Especificamente, o artesanato de rendas e bordados é característico de
muitas regiões do Brasil e em Alagoas os tipos de rendas mais expressivos são: o filé, o rendendê,
o labirinto, a renda de bilros, o boa‐noite e a singeleza (DANTAS, 2009).
No livro Iconografia Alagoana, encontramos um significado para as representações dos bordados
e rendas que
permitem reunir a tradição do feito à mão, de variada expressão no território, presente
do litoral ao sertão e que se traduz em rendas e bordados com inspirações as mais
diversas. Distintas competências e uma gama ampliada de motivos compõem o
repertório desses delicados saberes; é a trama da rede de pesca que se origina uma
técnica como o filé, inspiram o universo criativo das artes manuais: a flora nativa – que
possibilita que através da flor‐boa‐noite surja o bordado homônimo; a precisão
matemática – que projetada num jogo de linhas trançadas a partir do entrelaçamento
de pedaços de madeira resulta na renda de bilro. Por outro lado, é desfiando e
recortando que se obtêm o labirinto e o redendê (SEDEC/AL, 2011, p. 94).

Por meio destas riquezas e da interação cultural e acadêmica, afirmamos que os saberes e os
fazeres de um povo estão simultaneamente ligados à sua tradição, portanto, à cultura. Como
afirma Laraia (2008, p. 63), “[...] uma compreensão exata do conceito de cultura significa a
compreensão da própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana”. Para
Geertz, citado por Laraia (2008, p. 62),
os símbolos e significados são partilhados pelos atores (os membros do sistema
cultural) entre eles, mas não dentro deles. São públicos e não privados. Cada um de
nós sabe o que fazer em determinadas situações, mas nem todos sabem prever o que
fariam nessas situações. Estudar a cultura é portanto (sic) estudar um código de
símbolos partilhados pelos membros dessa cultura.

Gamboa (2007) defende que o eixo central do conhecimento não está no objeto, mas no sujeito
que interpreta, que conhece, que dá sentido ao mundo e aos fenômenos e que também produz
conhecimento.
Dessa forma, como indica Angrosino (2009, p. 8), analisando vivências de indivíduos ou grupos,
“[...] As experiências podem estar relacionadas a histórias biográficas ou a práticas (cotidianas ou
profissionais), e podem ser tratadas analisando‐se conhecimento, relatos e histórias do dia a dia”.
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A partir desse contexto, objetivamos a possibilidade não só de lançar um olhar mais subjetivo na
formação do sujeito adulto que retoma seus estudos, mas, principalmente de interpretar o
conhecimento tácito que este traz de seu tear, de sua tradição, de sua cultura.

PROEJA: o programa de educação básica e profissional
O campo deste estudo de caráter qualitativo é o Curso Técnico Integrado de Artesanato que é
vinculado ao Programa Nacional de Integração da Educação profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
O PROEJA foi constituído durante o governo Luiz Inácio da Silva (LULA), através do Decreto nº
5.478, de 24 de junho de 2005, que de forma inovadora uniu a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) com a educação profissional (Silva e Rocha, 2013). Para estes autores, esta articulação tem
por finalidade oferecer a jovens e adultos trabalhadores que não tiveram a oportunidade de
frequentar uma escola ou que dela se evadiram. Com a nova modalidade de curso, os alunos têm
a oportunidade de acesso a cursos e programas de educação profissional nas categorias de
formação inicial e continuada, e de educação profissional técnica de nível médio.
Paralelamente a esta junção de programas educacionais, surgem desafios no contexto
pedagógico de formação básica com a educação profissional. Silva e Rocha (2013, p. 14) afirmam
que:
O grande desafio que se põe é, pois, o de formar e qualificar jovens e adultos
trabalhadores, no âmbito da educação profissional, para os diversos setores da
economia, em consonância com as demandas do desenvolvimento local, além
de garantir‐lhes uma efetiva incorporação à sociedade, de forma participativa,
ética e crítica.
Nesse sentido, observamos que há necessidade de pesquisas na Educação Profissional e
Tecnológica que iniciem novas incursões sobre a formação profissional, seus currículos, seus
cotidianos. Assim, o fato do estudo ser executado através do método etnográfico, campo da
Antropologia que investiga a realidade de um grupo, fortalece o pensar e o criar no âmbito da
pesquisa em questão.

ETNOGRAFIA ENQUANTO MÉTODO DA PESQUISA QUALITATIVA
A etnografia como método de pesquisa trata‐se da descrição da cultura de um povo ou de um
grupo, a partir da investigação qualitativa na qual o investigador etnógrafo busca no “outro” a
compreensão da cultura em estudo. Oliveira Santos (2012, p. 77) diz que:
[...] como estratégia de pesquisa, a etnografia possibilita o surgimento de uma
relação social de investigação na qual podemos ter alguma influência para
objetivar a subjetividade do próprio método, considerando que na relação de
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poder do investigador há uma assimetria simbólico/cultural entre o pesquisador
e os sujeitos‐objetos pesquisados, mobilizando saberes, emoções, sentidos e
significados, que exigem, entre outros, a racionalização de uma cultura, com o
objetivo de interpretá‐la.

Para Caria (1999, p. 3):
[...] compreender o outro não é substituí‐lo nas suas práticas e esperar ter a
mesma consciência prática de suas condições de existência (transposição física);
é implicar‐se com o objecto de modo a compreender que as atitudes e
sentimentos diferentes (das nossas naquele contexto) também já foram
experienciados por nós noutros contextos (transposição intercontextual).

Nesse contexto, afirmamos que a etnografia baseia‐se fundamentalmente no “outro” a partir da
sua cultura, com o investigar, o compreender e o descrever dos aspectos sociais que ali se
encontram.

DISPOSITIVOS DE PRODUÇÃO DE DADOS
A etnografia como método de pesquisa qualitativa exige do pesquisador etnográfico subsídios
para a interpretação do sujeito que se investiga. Utilizamos dois essenciais dispositivos que nos
deram suporte para o desenvolver da pesquisa: a observação participante e as entrevistas
biográficas e etnográficas.
Na observação participante, o pesquisador vivencia no campo uma experiência etnograficamente
única, mesmo que tais sujeitos sejam estudados posteriormente, pois o tempo será diferente e,
possivelmente, o espaço também. Angrosino (2009, p. 61) diz que “A principal característica da
observação participante [...] é descrever detalhes do modo mais objetivo possível”. O
investigador não deve impor seus conceitos frente ao vivido. Pelo contrário, o etnógrafo deve
relativizar. Para Rocha (2006, p. 20), “[...] Relativizar é não transformar a diferença em hierarquia,
em superiores e inferiores ou em bem e mal, mas vê‐la na sua dimensão de riqueza por ser
diferença”.
Desse modo, o olhar subjetivo deve ser inexistente na observação participante. Os relatos devem
ser descritos com evidência e objetividade, sem a presença do “eu”, com a total ausência do
etnocentrismo.
Já as entrevistas biográficas e etnográficas condicionam o pesquisador a esclarecer os fatos da
vivência de campo que ficaram mal ou subentendidos. Angrosino (2009, p. 61) afirma que
“Entrevistar é um processo que consiste em dirigir a conversação de forma a colher informações
relevantes”.
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Efetivamente, a partir das entrevistas as dúvidas do campo foram sanadas a fim de evitar uma
análise comprometida do vivido, elucidando os fatos duvidosos que foram experienciados
naquele cotidiano.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa iniciou em agosto de 2013 e tem prazo de finalização em julho de 2014. Como
procedimentos metodológicos, foram aprofundados os fundamentos teóricos da pesquisa
através do levantamento bibliográfico e pesquisa na internet, através de livros e artigos. O
estudo se utilizou da observação participante registrada em diários de campo e entrevistas
biográficas e etnográficas, que necessitamos do uso do gravador de voz para a posterior
transcrição.
Começamos inseridos em duas turmas do Curso Técnico Integrado em Artesanato, que
correspondem ao 3º e 6º semestres, no mês de dezembro de 2013. Entramos em campo no
período de final de semestre em que os alunos se preparam para a apresentação da banca, ou
seja, a exposição da sua obra de arte. Essa é a forma de avaliação do curso.

Figura 1 – Aluna do 6º semestre apresentando seu artefato na banca final (Fonte: CRUZ, 2013,
acervo pessoal).
Após a banca, tivemos que nos afastar do campo devido ao período das férias que durou
aproximadamente 30 dias. Em fevereiro de 2014, retornamos ao terreno com os 1º e 4º
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semestres, visto que o curso tem 06 (seis) semestres e que só existem 02 (duas) turmas no curso,
permanecendo até abril, totalizando uma vivência de 2 meses com a observação participante.
Esta experiência vivida se encerrou com as entrevistas biográficas e etnográficas, no mês de abril.
Atualmente, a pesquisa se encontra em fase de análise dos episódios. Assim, procuramos
identificá‐los para levantar os primeiros resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste primeiro analisar dos dados, identificamos a partir de alguns episódios que os saberes e os
fazeres dos artesãos são diversificados: o bordado, o fuxico, o crochê, a pintura, o filé, a aplicação
em tecido, entre outros, e que essas práticas são recontextualizadas a partir do conhecimento
técnico que o professor passa.

O professor passou uma atividade. Os alunos devem fechar os olhos para a
realização do exercício. A turma estava em formato de círculo. O professor
colocou uma cadeira no centro da sala e a empurrou, enquanto os alunos
permaneciam de olhos fechados. Vi caras e bocas a partir do barulho. Depois o
professor pediu para que os alunos desenhassem o som produzido pelo arrastar
da cadeira.
Os alunos começam a desenhar e depois mostram uns aos outros, perguntando
se o desenho está legal.
Percebo que alguns desenhos são rabiscos, um verdadeiro emaranhado de linhas
e traços. O trabalho da moça que está na minha frente (ainda não sei o nome)
está parecido com as ondas cardíacas.
O professor pediu para ver os desenhos. Logo começou a analisar. Falou que os
alunos ainda estão acanhados depois de ver os desenhos, pois o som produzido
era agressivo, intenso e o que ele viu foi “mão leve” que não reflete a
agressividade do som. (CRUZ, Diário Digital, pág. 08).

Neste contexto, interpretamos que os artesãos não associam o som à produção do seu artefato e
que, teoricamente, os desenhos não representam a intencionalidade do trabalho proposto. Por
conseguinte, a competência advinda da teoria e da técnica se entrecruza ao conhecimento tácito
do aluno.
Desse modo, os alunos produzem de forma diferenciada na sua composição plástica, estrutural e
estética, além da funcionalidade, que valoriza o artefato. O uso de técnicas até então
desconhecidas por estes sujeitos reflete na peça elaborada com maior requinte e,
consequentemente, com maior valor.
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Perspectivamente, damos procedência à análise e interpretação dos dados com a finalidade de
pensar uma Antropologia do Aprender a partir do Artesão Alagoano que busca uma teoria que se
entrecruze ao seu saber e articule o seu fazer cotidiano.

CONCLUSÃO
Ao que norteia esta pesquisa em desenvolvimento no Instituto Federal de Alagoas, concluímos
que dentro do Curso Técnico Integrado em Artesanato, do PROEJA, há uma variedade de práticas
e saberes dos alunos que procuram pela sua formação e que o conhecimento científico
proporcionado pelo docente entrecruza‐se paralelamente ao conhecimento tácito culturalmente
trazido pelo artesão.
Assim, apropriando‐se dos saberes teóricos e técnicos, o discente se capacita para produzir
artefatos com valores socioculturais, além da elaboração de qualidade que atenda a demanda do
consumo.
Ao passo que continuaremos na interpretação dos dados, esperamos concluir a pesquisa gerando
uma teoria inicial sobre a Antropologia do Aprender do artesão alagoano.
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RESUMO
Este artigo tem como base relato de experiência em
projeto de extensão que utiliza o registro fotográfico
para promover ação extensionista através do cotidiano
de ferinhas de artesanato de Maceió. O objetivo do
texto é promover uma narrativa inicial do trabalho a ser
desenvolvido e das primeiras reflexões das bolsistas
responsáveis pelo desenvolvimento da proposta. O
artigo está dividido em seções que apresentam uma
introdução sobre o projeto e sua iniciativa de trabalhar
com etnoimagens e depois as sessões referentes ao

desenvolver do objeto da ação extensionista,
metodologia e resultados esperados. Ao final,
realizamos uma análise do início dos trabalhos da
equipe e sua preparação para o atendimento do público
alvo do projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Etnoimagens, Feirinhas de Artesanato, Cotidiano, Maceió

ETHNOGRAPHIC PICTURES OF EVERYDAY CRAFT FAIRS FROM MACEIÓ
ABSTRACT
This article is based on the description in the experience
in extension that uses the photographic record to
promote action of extension through everyday craft fairs
from Maceió. The intention of the text is to promote an
initial narrative of the work to be developed and the
first reflections of the students responsible for the
development for the proposal. The article is divided into
sections that present an introduction about the project

and its initiative to work with ethnographic pictures and
posteriorly allusive sessions to develop the object of this
action, methodology and expected results. In the end,
we performed an analysis of the early work of the team
and their preparation to meet the target audience of the
project.

KEY‐WORDS: ethnografic pictures, craft fairs, everyday, Maceió..
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ETNOIMAGENS DO COTIDIANO DAS FEIRINHAS DE ARTESANATO DE MACEIÓ
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o intuito de apresentar reflexões iniciais sobre o projeto de extensão em
desenvolvimento no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL,
campus Maceió, intitulado “Etnoimagens do Cotidiano de Ferinhas de Artesanato de Maceió”.
O projeto se inspira no uso de imagens para compreender o cotidiano nas feirinhas de artesanato
de Maceió e de quem delas participam de forma permanente ou passageira. De modo que os
próprios artesãos, visitantes, ambulantes, fiscais municipais, fornecedores, artistas, entre outros,
serão os elementos que formarão o elo entre as etnoimagens e a compreensão do significado
dessas feiras pelos participantes do projeto.
Pela multiplicidade e diversidade de pessoas nestes locais o projeto pode nos permitir ir além do
registro de quem sobrevive comercialmente da sua exploração. O registro fotográfico feito pelos
participantes – a comunidade maceioense que se interesse por fotografia, questões sociais e
cotidianas – pode revelar o que as palavras não conseguem explicar. O uso da etnoimagem será
instrumento também de formação cidadã dos participantes, por meio da oportunidade reflexiva
do cotidiano das feirinhas de Maceió.
AS FERINHAS DE ARTESANATO DE MACEIÓ: CONTEXTO E MULTIPLICIDADES
NÚCLEO DE ARTESANATO DO PONTAL DA BARRA
Localizado no bairro Pontal da Barra às margens da lagoa Mundaú suas lojas se encontram
espalhadas pela rua conhecida como “Rua das Rendeiras” onde são comercializadas verdadeiras
obras de arte em forma de peças para enxoval – cama, mesa e banho – e artigos de moda –
roupas e acessórios – produzidos com rendas e os bordados como filé, a renascença, o redendê,
ponto cruz, crivo entro outros.
Em 1988 um grupo de artesãos resolveu criar a Associação de Artesãos do Pontal da Barra para
que o trabalho ficasse mais organizado e para ter uma entidade para quando houvesse a
necessidade de abertura de credito e/ou financiamento, viagens e participações em eventos de
artesanato em outros Estados para exposição e divulgação de seus trabalhos e produtos.
Atualmente a associação é presidida pela moradora local Maria Ligia Minin de Lins.
Atualmente 165 (cento sessenta e cinco) residências também funcionam como lojas e 60
(sessenta) lojas propriamente ditas, assim, totalizando 225 (duzentos vinte e cinco)
estabelecimentos comerciais.
O Núcleo de Artesanato do Pontal da Barra é representado pelo bordado filé que foi
tradicionalmente passado de geração em geração. Hoje, apesar dos avanços tecnológicos e
ampliação do mercado de trabalho as artesãs ainda ensinam suas filhas, netas e sobrinhas como
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o filé é bordado e incentivam para que essa tradição não se perca, mostrando que o artesanato é
um ramo profissional bastante interessante e lucrativo dependendo da forma que se trabalha
com ele. Exemplos disso é que recentemente houve exposição dos seus produtos nas passarelas
do Alagoas Trend House e no São Paulo e Rio Fashion Week, já exportaram para a Argentina,
Chile e Estados Unidos e estão produzindo novas peças para serem envidas para as doze cidades
que irão sediar a Copa de 2014.
Devido aos seus trabalhos delicados e exclusivos, as rendeiras do bairro estão sendo muito
requisitadas por arquitetos e designer de interiores para utilizarem suas obras para a decoração
de ambientes tanto empresariais quanto residenciais.
ARTESANATO DOS GUERREIROS
Inicialmente o Artesanato dos Guerreiros tinha o seu núcleo no espaço particular conhecido
como Cheiro da Terra, na Ponta Verde, que depois do incêndio ocorrido em dezembro de 2005 os
artesãos ficaram sem um lugar definitivo para se instalarem e comercializarem seus produtos. A
vice‐prefeita da época os realocaram na Praça Dois Leões onde ficaram por três meses,
posteriormente mudaram‐se para um local ao lado do Memorial da República e lá ficaram por 3
(três) anos, e por decisão da União tiveram que sair. Atualmente estão provisoriamente
localizados na Praça Sinimbu, próximo ao centro comercial de Maceió.
Composto por 96 (noventa e seis) boxes e uma associação – Associação Guerreiros de Maceió
representada pela Norma Sueli Santos de Barros – hoje o Artesanato do Guerreiro conta com
cerca de 25 (vinte e cinco) artesãos devido as dificuldades que enfrentaram e continuam
enfrentando desde o incêndio às mudanças de lugares até a falta de estrutura do local onde se
encontram atualmente que leva a baixa procura pelos turistas e pela própria população da
cidade.
Todos os artesãos que participam do Guerreiro possuem a Carteira Nacional do Artesão emitida
através do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC).
São comercializados trabalhos manuais como peças confeccionadas com filé, fuxico, crochê,
renascença, tricô, fibras de coco, entre outros.
A representante Norma Sueli juntamente com os artesãos está realizando um projeto
denominado Projeto e Associação do Guerreiro que tem por objetivo o resgate da origem e
história do Artesanato dos Guerreiros com divulgação de reuniões e eventos dos quais
participam para que aqueles que desistiram do seu espaço no local retornem e que o turista
possa conhecer não só o artesanato mais também suas tradições.
FEIRINHA DE ARTESANATO DA PAJUÇARA
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Cerca de 30 (trinta) anos atrás os artesãos comercializavam seus produtos espalhados pela orla
marítimas da Pajuçara onde montavam e desmontavam suas barracas diariamente até que a
gestão da prefeitura da época decidiu por organiza‐los em um único espaço e por meio dessa
iniciativa foi criado um galpão para que ficassem abrigados, posteriormente cada um foi
acomodado em um Box.
Hoje a Feirinha de Artesanato da Pajuçara conta com 200 (duzentos) boxes onde são
comercializados produtos manuais como filé, tricô, fuxico, crochê, renda de bilros, renascença,
macramê, cerâmica, barros, entre outros, e produtos industrializados chapéus, bonés, bolsas,
redes, camisetas personalizadas e demais produtos.
Os artesãos e proprietários na feirinha são representados pela AFAP – Associação da Feirinha de
Artesanato da Pajuçara – que tem como representante o Luciano Carvalho. A associação foi
criada a cerca de 20 (vinte) anos com o intuito de manter tanto o espaço quanto a contabilidade
organizada.
E, por estes lugares serem ricas fontes da cultura e tradição alagoana e nordestina os elegemos
para o desenvolvimento da ação extensionista para registrarmos as etnoimagens.
MATERIAIS E MÉTODOS
O PROJETO DE EXTENSÃO: REFLEXÕES INICIAIS E PROPOSIÇÕES
Há olhares e subjetividades sobre o lugar (feirinha) de outros sujeitos que com interesses
diferentes mantém um vínculo cotidiano com a mesma.
Neste sentido, o projeto de extensão ora proposto opta pelo uso de linguagem que
simbolicamente nos possibilitará realizar uma leitura “natural” das feirinhas de artesanato de
Maceió.
O registro fotográfico – etnoimagem – dos sujeitos pode revelar, assim, o que as palavras não
conseguem explicitar. Seu uso será também instrumento de formação cidadã dos participantes
desta ação extensionista.
O projeto estabelece um elo significativo na tríade ensino, pesquisa e extensão, quando se
apropria de um potente instrumento: a imagem.
Também no aspecto da inter‐relação com a pesquisa, o projeto extensionista converge para as
ações de pesquisa em desenvolvimento em dois projetos do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC, intitulados: 1– Antropologia do Ensinar: uma perspectiva teórico‐
metodológica de experiências do cotidiano docente na Educação Profissional e Tecnológica ‐ EPT;
2 – Antropologia do Aprender do Artesão Alagoano: seus saberes e seus fazeres.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Nos projetos de pesquisa referenciados há uma inter‐relação de atores, sujeitos‐objeto, pois
consistem no desenvolvimento de etnografia junto a professores do proeja – artesanato (IFAL –
Campus Maceió) e desenvolvimento de etnografia junto a alunos do mesmo curso,
respectivamente.
A ideia é exercitar uma estratégia de compreensão de cotidianos sociais: a etnoimagem que
consiste em uma ação implicada, ou seja, queremos estimular que os próprios sujeitos
participantes da ação extencionista produzam seu banco de imagens para que a partir do que vê
e sente descrevam o cotidiano implicado no desenvolvimento da atividade produtiva do
comércio do artesanato.
O cotidiano complexo das inúmeras relações sociais estabelecidas a partir deste lócus – feirinhas
de artesanato – tem múltiplas questões que podem ser pauta da captação das lentes sensíveis
dos participantes. A partir daí a reflexão que farão faz parte do processo formativo que a
atividade de extensão possibilitará singularmente a cada participante.
O projeto tem os seguintes objetivos: a) Desenvolver nos participantes uma atitude
compreensiva que vise estimular a produção de bancos de imagens para que descrevam o
cotidiano implicado no desenvolvimento da atividade produtiva do artesanato nas feirinhas de
artesanato de Maceió; b) Sensibilizar os sujeitos participantes da ação extensionista para a
complexidade que envolve o cotidiano social dos que trabalham nas feirinhas de artesanato.
Por se tratar de um projeto extensionista as metas a atingir são: 1) Fazer com que o olhar do
observador seja ampliado e consiga perceber o que a imagem pode dizer, pois por mais que os
sujeitos que vivem um cotidiano de trabalho ou visita nas feirinhas de artesanato explique todo o
sentimento que experiência ao realizar seu trabalho o observador não irá senti‐lo diretamente,
mas por meio das etnoimagens e do seu olhar intuitivo; 2) Elaborar catálogo com registros de
narrativas dos participantes do projeto de extensão sobre a experiência do registro
etnoimagético; 3) Publicar o catálogo online e/ou impresso, através de edital do IFAL ou de outra
agência de fomento.
O público alvo é a comunidade maceioense que se interesse por fotografia, estudo de questões
sociais e do cotidiano – 30 pessoas aproximadamente.
A relevância deste público para o projeto é a de que o cotidiano pode ser instrumento de
reflexividade de seus próprios partícipes. Muitas vezes os sujeitos precisam ser estimulados a
realizarem uma reflexão crítica sobre o cotidiano de sua cidade.
METODOLOGIA
Baseando‐se em metodologia qualitativa de caráter experiencial e com foco em pessoas que
produzam, vendam, compram, ou de alguma maneira interajam com o cotidiano das feirinhas de
artesanato de Maceió. O alcance social do projeto depende do método que será utilizado e que
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inspirado na etnografia, vai solicitar dos participantes o envolvimento em estratégias de
produção de dados sobre o que for observado durante as visitas.
A aprendizagem será vivencial e os resultados virão em memorial descritivo do que os
participantes puderam perceber durante as visitas em relação ao cotidiano em feiras de
artesanato.
O projeto utiliza‐se, também, da dialogia para promover o movimento integrador entre os
participantes e as imagens captadas.
De modo que os participantes tenham um olhar mais apurado em relação ao cotidiano dessas
feiras, irão ter como itens os diferentes horários (manhã, tarde), estações do ano (outono,
inverno, primavera), ângulos e efeitos (preto e branco, sépia), para realizarem a captura das
imagens. Se os participantes acharem necessário para obterem as imagens ainda mais naturais,
poderão utilizar de estratégias como simular que estão fotografando algo que não seja de seu
interesse, fotos de outras pessoas ou até mesmo dos próprios, mas sempre com foco no dia‐a‐
dia destes locais para que os momentos capturados por suas lentes fotográficas sejam
espontâneos e sem poses.
A atenção para tais detalhes contribui para que o resultado imagético seja crível no momento em
que for analisado, publicado ou apresentado, pois valorizará o estudo da etnia retratada,
apresentado‐a o mais próximo possível do real (BONI; MORESCHI, 2007, p. 141).
Solicitaremos dos participantes não somente as fotografias por eles tiradas, como também uma
narrativa detalhada da imagem da qual iremos selecionar para a exposição e catálogo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ETNOIMAGEM EM AÇÃO DE EXTENSÃO
A etnoimagem é um método de estudar as sociedades, suas características sociais e culturais
através da fotografia. Além de ser caracterizado como objeto de estudo e pesquisa, a imagem
etnográfica pode contribuir no resgate de informações sobre diferentes tipos de etnias.
De acordo com Moretto (2013), a “inovação da linguagem, torna‐se uma grande aliada do
processo de (re)construção de identidades, uma vez que permite entender a fala das culturas
tradicionais e expressa a subjetividade de indivíduos provenientes dessas comunidades.”
Devido às cenas representadas na imagem congelada, além de conter novas informações sobre
os fatos, a fotografia faz com que auxiliem na formação dos participes da ação de extensão a
capacidade de raciocinar criticamente e com sensibilidade sobre a vida social, material e cultural
da sociedade, neste caso representada pelas feiras de artesanato.
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Em ações de extensão, esse registro fotográfico dos sujeitos pode revelar aquilo que não
conseguimos explicitar verbalmente, com isso, também estimular que os próprios sujeitos
participantes da ação extencionista produzam seu próprio banco de imagens para que a partir do
que vê e sente descrevam o cotidiano implicado no desenvolvimento de suas atividades
produtivas.
Sendo assim, a fotografia fará a mediação e comunicação entre o cotidiano das feiras, as relações
sociais e os sujeitos que participarem deste projeto sejam de forma direta e/ou indiretamente.
CONCLUSÃO
Nossa pretensão ao final deste projeto é a realização de uma exposição no Museu da Imagem e
do Som de Alagoas – (MISA) para toda a população maceioense, bem como um catálogo digital
e/ou impresso.
Como nosso projeto teve início no mês de Março do ano corrente, estamos ainda em fase de
preparação para o início dos encontros informativos com os participantes e efetivação das visitas
às feirinhas de Maceió.
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RESUMO
O presente artigo apresenta um estudo sobre o ofício
das rezadeiras no Bairro João Paulo II ‐ Iguatu/CE,
considerando essa prática como um aspecto da cultura,
bem como os impactos da modernidade para sua
preservação e valorização desse conhecimento. Bairro
marcado por forte religiosidade e população pobre
proveniente da zona rural, com relações sociais e
expressões culturais características dessas regiões. A
pesquisa foi realizada através de um levantamento
bibliográfico sobre a temática e entrevistas realizadas
com as rezadeiras e questionários aplicados junto aos
moradores do bairro, procurando identificar os
elementos que compõem o ritual da cura e perceber seu
grau de visibilidade na comunidade. As rezadeiras são

mulheres que atuam no tratamento e na cura de
doenças, por esse motivo, são também conhecidas de
curandeiras, essa atividade está intimamente ligada à
zona rural e com o catolicismo popular. Com o
desenvolvimento e a modernização do bairro e a oferta
de serviços públicos ainda mantêm‐se o ofício das
rezadeiras, pois ainda são muito procuradas para curar
doenças em crianças e adultos, mas que traz o desafio
da manutenção desse saber para as futuras gerações.

PALAVRAS‐CHAVE: Rezadeiras, cultura, modernidade, religiosidade.

THE MOURNERS CRAFT OF THE CHALLENGE OF MODERN NEIGHBORHOOD IN JOHN PAUL II‐
IGUATU/CE
ABSTRACT
This article presents a study about the craft of mourners
in the neighborhood John Paul II ‐ Iguatu / EC ,
considering the practice as an aspect of culture as well
as the impacts of modernity for their preservation and
enhancement of this knowledge . Neighborhood marked
by strong religiosity and poor from the countryside, with
social relations and cultural expressions characteristics
of these regions . The research was conducted through a
literature survey on the subject and interviews with
mourners and questionnaires with residents of the
neighborhood , trying to identify the elements that

make up the healing ritual and realize their degree of
visibility in the community . The mourners are women
who work in the treatment and cure of diseases ,
therefore , are also known to healers , this activity is
closely linked to rural and popular catholicism . With the
development and modernization of the neighborhood
and public services still remain the craft of mourners ,
they are still much sought to cure diseases in children
and adults , but it brings the challenge of maintaining
this knowledge for future generations

KEY‐WORDS: Mourners, culture, modernity, religiosity.
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O OFÍCIO DAS REZADEIRAS E O DESAFIO DA MODERNIDADE NO BAIRRO JOÃO PAULO II‐
IGUATU/CE
INTRODUÇÃO
Considerando a religião um aspecto universal da cultura, pois em todos os grupos sociais
estudados pelos antropólogos foi constatada a existência de crenças e práticas religiosas, este
artigo pretende discutir a prática das rezadeiras entendida como um aspecto cultural no Bairro
João Paulo II, localizado na cidade de Iguatu/CE, bem como as consequências do
desenvolvimento e da urbanização do bairro na perpetuação dessa prática.
Mesmo sendo um bairro de periferia e apresentando um crescente índice de
desenvolvimento urbano, o bairro João Paulo II ainda traz marcas típicas de comunidades da
zona rural, onde as relações são simples e marcadas pela cordialidade. De modo geral todo
mundo se conhece e as relações entre vizinhos são pautadas pela solidariedade e ajuda mútua.
No bairro existe uma presença muito forte da Igreja católica além de várias outras igrejas
evangélicas com menor expressão.
Tendo em vista a realidade do bairro, seu surgimento e como ele vem se desenvolvendo
ao longo dos anos a pesquisa objetiva estudar como se dá a relação das pessoas com o ofício das
rezadeiras e se ele ainda tem relevância no bairro.
Observa‐se um grande desenvolvimento no bairro e certa melhoria na vida das pessoas. A
modernidade com seus avanços também vão trazendo outras formas de organização. Novos
moradores vão chegando ao bairro e as gerações mais jovens vão perdendo o contato com as
tradições de seus antepassados. O acesso à tecnologia e meios de comunicação também vão
levando às pessoas a uma nova maneira de ver o mundo. Em relação aos serviços de saúde,
mesmo que precarizados, hoje é mais fácil o acesso a postos de saúde e farmácias.
Nesse cenário, como tudo isso afeta o trabalho dessas mulheres e homens simples que
colocam seus “dons” a serviço do “próximo”? Será que as pessoas ainda os procuram? Acreditam
no poder que eles têm de realizar curas? Ou pensam que tudo isso não passa de crendices do
passado e que hoje já não tem mais efeito?
Ao delimitarmos o espaço geográfico do bairro João Paulo II, como campo de estudo e
pesquisa da prática de rezadores e rezadeiras na cidade de Iguatu, procuramos visualizar,
primeiramente, os aspectos históricos do bairro buscando identificar como se deu a introdução
do costume por parte dos primeiros moradores bem como a sua presença até os dias atuais
enquanto pratica ainda solicitada e valorizada pela vizinhança.
O OFÍCIO DAS REZADEIRAS COMO EXPRESSÃO CULTURAL
O estudo analítico da cultura de um povo é ferramenta fundamental para esse mesmo
povo se reconheça em suas particularidades e valores construídos durante os tempos históricos
que os precederam. Tais elementos constitutivos de sua identidade são indispensáveis para que
cada indivíduo se perceba como parte integrante dessa história e, portanto, como corresponsável
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pela sua preservação, carregando na memória oral, escrita ou registrada através de outros meios,
a fim de garantir que esses traços elementares da cultura não se percam e sim, sejam
incorporados às mais diversas possibilidades de inculturações as quais todo grupo acaba por ser
influenciado.
De certo, nenhum povo se reconhece como tal enquanto não atribui à sua tradição
cultural, numa amplitude própria que lhe é pertinente, sua efetiva importância e conservação.
Dessa forma, atribui‐se à cultura uma condição impar no processo de transformação histórica em
detrimento de estruturas contemporâneas que tendem a uniformizar todas as sociedades
pautadas num modelo global que ambiciona adequar a todos em um padrão que se apresenta
como sendo superior e sobreposto aos inúmeros modelos culturais existentes.
A cultura sempre ocupou lugar de destaque na Antropologia, fazendo que seu conceito
seja motivo de discussões entre os antropólogos, o que há de consenso é o fato de considerá‐la
uma característica exclusivamente humana, sendo encontrada em todas as formas de
organização social.
Ao longo do tempo os antropólogos elaboraram vários conceitos sobre cultura. Dentre os
vários conceitos podemos citar:
“Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que
servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse
modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização econômica,
padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e
práticas religiosas e assim por diante.” (Keesing apud LARAIA, 2009, p.59)

Desta forma, a partir da definição de Keesing, poderíamos admitir que a conceituação de
cultura está ligada diretamente ao condicionamento comportamental, que garanta a
sobrevivência dos grupos humanos mediante as suas relações sociais em vista da manutenção da
estabilidade de todo o grupo. Se assim for, podemos ainda entender como traços culturais
permanentes aqueles que por motivos estratégicos em sua utilização social, continuaram por ser
praticados e alimentados dentro das relações existentes e ainda buscando compreender de que
forma essas determinações de padrões culturais se impõem, podemos verificar que fatores
alheios às escolhas racionais de um grupo específico ou ainda, adversos e de impacto
incontrolável, podem interferir e/ou alterar as conceituações culturais nos seus mais variados
aspectos, tendo em vista que tais fatores constituem condicionantes para a adoção de novas
práticas culturais, bem como a continuidade daquelas já existentes.
Já para Andrade, Marconi, Neves e Presotto a cultura é representada pelos vários
elementos que caracterizam a vida de um povo:
“A cultura, portanto, pode ser analisada, ao mesmo tempo, sob vários enfoques: ideias
(conhecimento e filosofia); crenças (religião e superstição); valores (ideologia e moral);
normas (costumes e leis); atitudes (preconceito e respeito ao próximo); padrões de
conduta (monogamia, tabu); abstração do comportamento (símbolos e compromisso);
instituições (família e sistemas econômicos); técnicas (artes e habilidades); e artefatos
(machado de pedra e telefone).(ANDRADE ,p. 24)
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A partir dos conceitos apresentados acima percebemos que o significado de cultura é
muito amplo e complexo, envolvendo vários aspectos. Portanto quando nos referimos à cultura,
estamos falando aos conhecimentos, as crenças, as ideias, manifestações e práticas pertencentes
a uma determinada sociedade, povo ou grupo social numa realidade social, bem como seus
significados e valores.
Nesse sentido, o oficio das rezadeiras deve ser reconhecido e valorizado como patrimônio
cultural brasileiro por pertencer aos bens culturais imateriais, conforme é definido nos artigos
215 e 216 da Constituição Federal de 1988. Ele traz seu seio uma marca profundamente católica.
Para essas mulheres e esses homens, vale ressaltar em sua maioria mulheres, a prática de
benzimento e curas se inspira na própria ação de Jesus, que passou a vida fazendo o bem às
pessoas, realizando muitas curas e milagres.
A prática das benzedeiras revela um aspecto especial da história do cristianismo no Brasil,
que é o catolicismo popular. Um tipo de vivência da fé e experiência de Deus que foge aos ritos e
normas do catolicismo oficial. Segundo MATOS (2005) é a expressão de fé de um povo simples e
está intimamente ligada a cultura: “É a vivência da fé católica dentro de uma realidade muito
concreta por parte do povo simples, desprovido normalmente de riquezas materiais e de poder.
Está intimamente associada à cultura, ou seja, a tudo o que proporciona vida ao povo e dá
sentido às coisas”. O catolicismo popular revela‐se dessa forma num modo característico de
vivência do sagrado de um determinado grupo. Expressa traços próprios da vida do povo e de
uma fé concreta vivida no dia a dia.
É um culto de característica marcadamente leiga e se desenvolve principalmente entre as
famílias e pequenos grupos de zona rural. Na história do cristianismo no Brasil essas práticas se
desenvolveram e se mantiveram, muitas vezes, à margem do catolicismo oficial. Um grande fator
para o desenvolvimento do catolicismo popular foi justamente foi justamente a ausência da
Igreja Oficial que não dava conta de atender a todas as localidades devido as grandes distâncias e
ausência de padre. Dessa forma o povo foi criando suas próprias práticas de piedade e devoção e
transmitindo aos seus descendentes.
As rezas acompanham o povo em todos os momentos de sua vida e tem diversas
finalidades. Como expressa Matos:
As orações do povo são normalmente transmitidas por tradições oral, de geração em
geração. Nelas manifesta‐se visivelmente a presença do divino no ritmo do cotidiano.
Existe uma infinidade de fórmulas e ritos para proteger‐se contra gado bravo, veneno de
cobra, bicho mau do mato, cachorro falso e marimbondos; para defender‐se de
malquerente, de tentações, quebrantos, maus‐olhados e perseguições; para arredar
satanás pela reza da santa cruz ou estrela do céu... (MATOS, p. 201, 2005).

Dentro do catolicismo popular as rezadeiras se apresentam como uma prática de cura
exercida principalmente por mulheres. O ato de benzer revela um “dom” especial que é dado por
Deus, recebido por herança ou ensinado por outra pessoa. Esse “dom” especial tem por
finalidade única e exclusiva o bem do outro, por isso, a prática da cura se dá de forma gratuita.
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Outra característica das rezadeiras é o fator geográfico, pois a maioria delas está ligada a zona
rural.
O OFÍCIO DAS REZADEIRAS NO BAIRRO JOÃO PAULO II
A Região Nordeste é conhecida por suas grandes secas, seu clima árido e pela pobreza
que marca grande parte de sua população, mas pouco se fala do período das chuvas e também
das enchentes marcam essa região. Pois bem, foi justamente nesse período de cheias dos rios e
mais precisamente no ano de 1985 que muitas famílias de Iguatu ficaram desabrigadas, vários
bairros ficaram alagados e muitas casas vieram a baixo e algumas pessoas perderam todos os
seus pertences. Quem tinha melhores condições alugava uma casa e ficava por um tempo até
poder voltar para sua antiga moradia, mas a grande maioria ficava em galpões da prefeitura,
escolas ou casas de parentes. Por conta disso o então prefeito, Elpídio Cavalcante, decidiu
comprar o terreno do Senhor João Vicente Alves para doar para as famílias que moravam em
áreas que eram atingidas todos os anos pela cheia do rio.
Com o passar dos anos houve outras enchentes e a prefeitura foi construindo mais
cômodos para os desabrigados, moradores que eram desapropriados para construção de prédios
públicos também eram trazidos pra cá. O bairro acabou tornando‐se um lugar de acolhida para
os pobres dos diversos cantos da cidade e lugar de grande marginalização e preconceito por
parte dos moradores da cidade.
Muitos moradores do Bairro João Paulo II também vieram dos sítios em busca de
melhores condições de vida. Como não tinham possibilidades de morar nos bairros mais
próximos do centro acabaram se estabelecendo nesse bairro. Esses moradores conservaram
traços da cultura do povo simples, como por exemplo, a forte religiosidade, o costume de sentar
nas portas ao fim do dia ou à noite para conversar com os vizinhos, o hábito de acordar bem
cedo para varrer a rua e além da familiaridade, que é comum entre vizinhos como visitas, pedir
algo emprestado, dentre outros.
No bairro atualmente moram cerca de mil famílias totalizando uma população
aproximadamente de 5.000 habitantes. O bairro nos seus 30 anos de existência já se desenvolveu
bastante possuindo ruas calçadas, rede de esgoto, iluminação pública, além de vários comércios.
A vida das pessoas também melhorou bastante, o que é observado na estrutura das casas e
veículos automotores dos moradores. O Bairro possui ainda duas escolas e um posto de saúde.
Mas tudo isso não tira o estilo de vida simples da maioria da população.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa optamos pelo uso do questionário e da entrevista. O
primeiro foi direcionado par os moradores do bairro, já o segundo foi voltado às rezadeiras. No
total tivemos 112 (cento e doze) pessoas que responderam ao questionário. Já em relação às
rezadeiras foram entrevistadas um total de 10 (dez) pessoas, esse processo teve o intuito de
identificarmos o grau de visibilidade que as rezadeiras e rezadores têm dentro do espaço investigado.
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A entrevista voltada aos próprios rezadores e rezadeiras da comunidade consistiu de uma
entrevista individual, sendo que adotamos perguntas que possibilitaram a resposta livre de cada
um deles em torno do tema pesquisado. Embora tenhamos identificado um numero maior de
rezadores no bairro, concordamos em estabelecer um total de 10 (dez) entrevistadas. As
perguntas buscaram abordar questões como tempo de residência na comunidade e origem do
entrevistado; quanto tempo de oficio possuía; como e de que maneira aprendeu esse oficio;
quais instrumentais utiliza na pratica da reza e como se dá o momento em si (orações e
pronuncias que utiliza); qual a procura pelo serviço e se é cobrado algum valor pelo trabalho; se
há a preocupação de repassar esse ofício para frente e se considera que essa prática é valorizada
nos dias de hoje. Vale ressaltar que todos os participantes da pesquisa tiveram uma livre
participação bem como foram esclarecidos sobre os objetivos da mesma, sempre respeitando os
princípios éticos demandados na pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que trata dos resultados dos questionários aplicados junto aos moradores do Bairro
João Paulo II, os dados revelaram que muitas das pessoas não são naturais da cidade de Iguatu;
foi possível verificar que a grande maioria dos entrevistados conhece alguém que pratica do
ofício de rezadeiras na comunidade; do total de entrevistados, 91 pessoas (81,25%) já utilizaram
os serviços das rezadeiras. Dentro das opções apresentadas a maioria afirmou que procurou as
rezadeiras para obter proteção contra mal olhado, quebranto e recuperação de doenças, sendo
que são as crianças as mais encaminhadas para receber as ‘bênçãos’. Pela ordem de procura
vem, em seguida, espinhela caída, cobreiro e outras, porém, com menor incidência. Ao
questionarmos, se o trabalho dos rezadores e das rezadeiras é importante na comunidade,
obtivemos que de todos os entrevistados, apenas 2 (dois) consideram como não sendo
importante, os demais entrevistados sinalizaram que consideram importante.
Em se tratando dos rezadores pode‐se perceber a importância do ofício como elemento
cultural que foi transmitido por outra pessoa e que torna o rezador como um guardião desse
dom e que o coloca a serviço dos outros, não cobrando nada pelo ofício. A maioria dos rezadores
é de origem rural e foi lá que aprenderam esse ofício. Mesmo, às vezes, não se sentindo
valorizados e querendo largar o ofício não deixam de atender os que os procuram. Quando
perguntados sobre a religião que professam todos se disseram católicos. Apenas uma mudou de
religião, mas ainda continua exercendo o ofício.
Já em entrevista com as rezadeiras, uma delas relatou que possuía um tio que era rezador
e que foi aprendendo aos poucos seu ofício. Gosta de rezar somente em crianças e instrumento
utilizado no seu ofício é um galho de pião‐roxo, caso não tiver, usa um terço. Segundo a mesma,
que o que cura é a fé, e por mais que os rezadores estão sendo pouco procurados, ainda existem
muitas pessoas que acreditam no seu ofício. A mesma, ainda nos mostrou uma de suas rezas
usadas em crianças, seguida de um Pai‐nosso e uma Ave‐maria: “Deus quando andou no
mundo/Todo mal curou/Quebranto, vento caído, mau olhado/Três te botaram, Três eu te tiro.
Com as palavras de Deus e da Virgem Maria.” Já com outra rezadeira, o principal instrumento
que usa é o terço, ressaltou a importância da pessoa que procura seu serviço ter fé. Comentou
que quando o quebranto é muito forte é necessário rezar várias vezes. Um aspecto que chamou
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atenção foi que a mesma disse uma rezadeira só pode ensinar a reza para um homem, já um
rezador só pode ensinar sua reza a uma mulher, complementou que o motivo está que se a
transmissão das rezas se der por pessoas do mesmo sexo, o poder de cura da reza ficará fraco.
Para tratar de vento caído ou quebranto em crianças ela usa a seguinte reza que pode sofrer
algumas adequações como na substituição de “esteja derramado entre a criança e o vento caído”
por “esteja derramado entre a criança e o quebranto” seguido de um Pai‐nosso e uma Ave‐maria
e oferece a criança dizendo: “Meu Anjo Custódio / Cruz do Senhor / Chagas abertas / Coração
ferido / Sangue do nosso Senhor Jesus Cristo / Esteja derramado entre a criança e o vento caído
(2x) / Peço ajuda do meu Anjo Custódio, Anjo Gabriel Anjo Israel e Anjo Serafim / Para que retire
todos os males dos ossos, do sangue, da pele da feiura da boniteza dessa criança.”
CONCLUSÃO
O mundo contemporâneo propiciou mudanças significativas na história da humanidade.
Os avanços da técnica e da ciência ajudaram na descoberta de grandes invenções que, cada vez
mais, facilitam a vida das pessoas. No campo científico, a cada dia surgem novas descobertas que
ajudam no tratamento de doenças, que antes eram incuráveis. Com a modernidade e a
globalização todas as barreiras de tempo e espaço foram rompidas. Existe uma conexão com
todo o mundo e as informações se propagam com maior rapidez.
Porém, todos esses avanços tecnológicos ainda geram muita exclusão àqueles que não os
detêm. À medida que os meios de comunicação avançam as comunicações interpessoais também
se tornam mais fragilizadas. As pessoas estão cada vez mais fechadas em si e preocupando‐se
apenas com seu bem estar. O Documento de Aparecida (2008, n.47) reafirma que: “se percebe
uma tendência para a afirmação exasperada de direitos individuais e subjetivos. Essa busca é
pragmática e imediatista, sem preocupação com critérios éticos”. Os avanços trazidos pela
globalização vão tornando o mundo cada vez mais conectado, mas ao mesmo tempo deixa as
pessoas mais distantes umas das outras. Vive‐se na cultura do descartável, do instantâneo, do
imediato e isso se estende ao campo das relações.
O ofício das rezadeiras nasceu em sua grande maioria em realidades da zona rural. As
comunidades eram pequenas, as relações eram pautadas na cordialidade e no companheirismo,
todo mundo se conhecia e morava perto. Porém, com o passar dos anos as mudanças trazidas
pela modernidade vão alterando o ritmo de vida das pessoas. Com o avanço da ciência e da
técnica e o desenvolvimento nas cidades e no campo vão fazendo com que as pessoas se
distanciem umas das outras. Os bairros vão crescendo, algumas pessoas mudam para outros
lugares, as pessoas melhoram de vida, e trabalham mais ainda para manter esse estilo de vida. Já
não se tem tempo para visitar parentes e amigos; vive‐se em função do trabalho. Na zona rural
onde o desenvolvimento, às vezes, não chega às gerações mais jovens vão para a cidade em
busca de estudo e de trabalho e vão perdendo a tradição de seus pais.
Mesmo ainda sendo procuradas para rezar crianças, as rezadeiras não se sentem
valorizados. A maioria afirma que antes eram mais procurados e que hoje as pessoas não dão
tanta importância, o que os leva a afirmar que não vale à pena deixar o ofício como herança.
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Mediante o trabalho realizado no bairro João Paulo II, foi possível identificar como tem se
dado o processo de modernização das cidades no interior do estado do Ceará, mais
especificamente em Iguatu. As alternativas tecnológicas e midiáticas, bem como a ampliação dos
serviços de saúde por parte do poder público no município, além do investimento em
infraestrutura tem dado ares cada vez mais urbanos à população. As relações de vizinhança ainda
perduram dentro dos micro‐espaços de convivência caracterizados pelas ruas. Por constituir‐se
um bairro com especificidades próprias e composto por pessoas provenientes de diversos locais,
podemos verificar que o campo de atuação das rezadeiras é bastante restrito, limitando‐se aos
vizinhos ou parentes, quando muito, indo até algum outro morador que ouça falar de seu oficio e
a ele se achegue. Percebemos, ainda, que existe uma relação de cordialidade entre os vizinhos
sendo que um acorre ao outro quando necessário, partilhando os mais diversos momentos e
situações.
Quando da pesquisa com as rezadeiras e rezadores da comunidade, verificamos que as
tradições culturais relacionadas a essa prática ainda são bastantes presentes sofrendo, no
entanto, um enfraquecimento com a crescente influência dos aspectos da modernidade.
Embora, seja recurso constantemente buscado pelos moradores, percebemos que a valorização
dos rezadores tem diminuído nos últimos anos. Fato esse atribuído ao fato de que as pessoas já
buscam primeiramente o serviço publico de saúde quando necessário e só depois que sentem
que este não foi eficaz, recorrem ao oficio popular.
Enquanto elemento marcante de nossa cultura popular de origem rural, e constitui um
desafio preservar essa herança que vem atrelada quando respeitadas as devidas proporções, a
outras praticas de cura e tratamentos nas comunidades, tais como as parteiras e o uso de plantas
medicinais. Por fim, destacamos que apesar da intensificação da influência da modernidade na
vida das pessoas no bairro, tais como a ampliação dos serviços de saúde, as alterações
infraestruturais, as tecnologias e a mídia, ainda persistem elementos culturais herdados por
gerações que as precederam mantendo viva a bagagem cultural e histórica desse povo mais
humilde. No entanto, é também perceptível um relativo enfraquecimento dessas práticas no
sentido de que estão restritas aos círculos familiares e de convivência mais próxima dos
rezadores e também pelo fato de que os entrevistados não vislumbram uma continuidade do seu
ofício por não haver quem demonstre interesse em seguir essa prática.
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RESUMO
Desenvolve‐se um estudo sobre os nortes da educação
escolar indígena atrelado aos aparatos tecnológicos na
contemporaneidade, com vistas em sua estreita relação
com os processos de mudança social nas sociedades
indígenas, na medida em que as chamadas novas
tecnologias de informação e comunicação ‐ NTICs são
inseridas em diferentes espaços educacionais enquanto
instrumentos tecnológicos de ensino, motivados,
sobretudo por ações políticas de inclusão digital. Este é
o caso da Escola Tuxaua Antônio Horácio, situado na
Comunidade Indígena Boca da Mata, em Pacaraima‐RR,
contemplada com o Programa um computador por
Aluno ‐ PROUCA, um projeto do Governo Federal que
integra ações para o uso das NTICs nas escolas, por meio
do qual foram distribuídos 277 computadores portáteis
com acesso a internet. Diante dessa realidade, objetiva‐

se analisar a relação dos alunos da Comunidade Boca da
Mata com as novas tecnologias de informação inseridos
a partir do PROUCA, e os efeitos dessa relação diante
das práticas pedagógicas e curriculares na educação
indígena. Nessa perspectiva, o procedimento
metodológico inicia‐se via análise de dados obtidos a
partir da pesquisa bibliográfica. Após esse processo,
promovemos o diálogo entre a literatura acumulada
com as informações obtidas por meio da observação
participante, mediante o trabalho de campo etnográfico
que teve início no dia 30 de julho de 2012, momento em
que procedemos com a aplicação do questionário e
entrevista estruturada. A partir disso, verificou‐se que
existe um paradoxo entre a vontade de adotar as NTICs
em prol da melhoria das práticas pedagógicas.

PALAVRAS‐CHAVE: Prouca, Ntics, índio, educação, contemporaneidade.

NICT AS THE CONTEXT OF INDIGENOUS EDUCATION STATE RORAIMAABSTRACT
Develops a study on the North of indigenous education
tied to the contemporary technological devices , aiming
at its close relation to the processes of social change in
indigenous societies , in that it calls new information and
communication technologies ‐ are NICT inserted into
different educational spaces as technological teaching
tools , motivated mainly by political digital inclusion
actions . This is the case of the School Tuxaua Horacio
Antonio , located in Boca da Mata Indigenous
Community in Pacaraima ‐ RR , covered with a computer
program per Student ‐ PROUCA , a project of the Federal
Government which includes actions for the use of NICT
in schools whereby 277 portable computers with
internet access were distributed . Given this reality , the
objective is to analyze the relationship of students in

Boca Community Forest with the new information
entered from the PROUCA , and the effects of this
relationship due to the pedagogical and curricular
practices in indigenous education . In this perspective ,
the methodological procedure starts by analyzing data
obtained from the literature . After this process , we
promote dialogue between the accumulated literature
with information obtained through participant
observation, through ethnographic fieldwork that began
on July 30, 2012 , at which time we proceeded with the
questionnaire and structured interview . From this, it
was found that there is a paradox between the desire to
adopt the NICT for the improvement of teaching
practices.

KEY‐WORDS: PROUCA, NICT, Indian education, contemporaneity.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

AS NTICs NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DE RORAIMA
Introdução
O faro acadêmico indica o teor natural para o desenvolvimento dos estudos sobre a
educação escolar indígena relacionado aos aparatos tecnológicos na contemporaneidade, tendo
em vista sua estreita relação com os processos de mudança social nas comunidades indígenas, a
partir da inserção das novas tecnologias de informação e comunicação ‐ NTICs, em diferentes
espaços educacionais, utilizados como instrumentos tecnológicos de ensino, motivados,
sobretudo, por ações políticas de inclusão digital em âmbito municipal, estadual e federal.
Este é o caso da Escola Estadual Tuxaua Antônio Horácio, localizado na Comunidade
Indígena Boca da Mata, Terra Indígena São Marcos, no município de Pacaraima‐RR, “agraciada”
com o Programa um computador por Aluno ‐ PROUCA, uma proposta do Governo Federal, que
fomenta ações para o uso das NTICs na escola, por meio da disponibilização 277 notebooks
personalizados, com acesso a internet. Com a inserção do presente projeto, evidencia‐se a
inquietação em torno da relação que desenha entre a população indígena em tela com as NTICs
derivadas do PROUCA.
Desse modo, o texto a ser exposto nesse encontro faz parte de um trabalho de pesquisa
de mestrado em Antropologia Social, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, que
objetiva analisar a relação dos alunos da Comunidade Boca da Mata com as NTICs inseridas a
partir do Programa Um Computador Por Aluno ‐ PROUCA, e os efeitos dessa relação diante das
práticas pedagógicas e curriculares na educação indígena, a partir de um enfoque sociológico.
O estudo pretende compreender de que forma os notebooks personalizados, com acesso
a internet, que foram distribuídos por meio do PROUCA, vêm sendo utilizados, bem como a
possível influência desses produtos tecnológicos na mudança do estilo de vida comunitária, e,
sobretudo, sua utilização enquanto instrumento pedagógico utilizado nas práticas de ensino na
Escola Estadual Tuxaua Antonio Horácio. A partir dessa análise, busca‐se encontrar os elementos
que permitam identificar os problemas enfrentados pela Comunidade, após três anos de
implantação do projeto. Para está ocasião, realizamos um recorte, desenvolvemos uma reflexão
e apresentamos algumas informações provenientes da pesquisa de campo iniciado em julho de
2012 e concluída em julho de 2013.
Materiais e métodos
O procedimento metodológico teve início via análise de dados obtidos a partir da
pesquisa bibliográfica. Após esse processo, promovemos o diálogo entre a literatura acumulada
com as informações obtidas por meio da observação participante, mediante o trabalho de campo
desenvolvido em meados de julho de 2012, momento em que procedemos com a aplicação do
questionário e entrevista estruturada.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Discussão teórica
Conhecendo o PROUCA
O Programa Um Computador Por Aluno, doravante PROUCA, se refere a um projeto
gerado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação ‐ MEC, que agrega ações que
fomentam a utilização das NTICs nas escolas públicas de ensino, por meio da distribuição de
computadores portáteis personalizados com acesso a internet, para uso dos alunos.
O referido programa se tornou realidade a partir da edição da Medida Provisória nº
472/09, de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Programa Um Computador
por Aluno, posteriormente transformada em Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010, que além de
ditar o PROUCA, institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional ‐
RECOMPE.
Por meio do PROUCA, objetiva‐se fomentar a inclusão digital pedagógica e o
fortalecimento das dinâmicas de ensino e aprendizagem na rede pública de ensino do Brasil, por
meio do uso dos laptops chamados “uquinhas”. A ideia inicial do Projeto UCA teve sua gênese
com a proposta americana de autoria do sociólogo Nicholas Negroponte, co‐fundador da One
laptop per Child ‐ OLPC.
Tal organização está empenhada em desenvolver notebooks populares e de baixo custo,
com a intenção maior de assegurar o acesso ao conhecimento e a modernas formas de educação
a cada criança. De acordo com Borges et al (2011), OLPC ofereceu o projeto ao Presidente do
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente no Fórum Econômico Mundial em Davos – Suíça, que
ocorreu em janeiro 2005. Após cinco anos, o PROUCA chega à Comunidade Indígena Boca da
Mata.
Situando a Comunidade Boca da Mata
A Comunidade Boca da Mata está localizada na Terra Indígena São Marcos, no município
de Pacaraima‐RR, exatamente na fronteira Brasil/República Bolivariana da Venezuela. A Reserva
São Marcos tem em seu bojo basicamente 3 (três) povos indígenas, quais sejam: Macuxi,
Taurepang e Wapixana (ANDRELLO, 2004; CIRINO, 2006), totalizando uma população em torno
de 4781 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Socioambiental.
De acordo com Cirino (2006), a Terra Indígena São Marcos é formada por 40 aldeias,
sendo que neste trabalho tratamos da aldeia Boca da Mata. Com base nos dados disponibilizados
pelo Grupo Técnico Especializado de Estudo das Áreas Indígenas – GTE/RR, da Secretaria de
Estado do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima ‐ SEPLAN, constata‐se que nessa
comunidade existe uma população por volta de 478 habitantes.
A primeira perspectiva que temos ao chegar à comunidade Boca da Mata diz respeito a
um espaço que lembra muito a arquitetura da cidade de Boa Vista, capital de Roraima, sobretudo
devido as construções residenciais feitas por meio do uso de alvenaria. Outra característica que
chama atenção se trata da questão energética na comunidade, ou seja, o fato de a aldeia ser
acolhida por sistema de energia a motor, mantido com óleo diesel. Essa energia utilizada na
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comunidade é fonte responsável por alimentar os laptops do PROUCA, que funciona das seis
horas da manhã até o meio dia; e das quatorze horas até a meia noite.
O uso das NTICs na educação
Tendo por base que o PROUCA tem por objetivo agir como uma proposta educacional
valendo‐se de aparatos tecnológicos para promover a inclusão digital nas escolas da rede pública
de ensino no Brasil, é necessário discorrer, mesmo que resumidamente, sobre as NTICs
empregadas como instrumentos pedagógicos utilizados na educação escolar. Essa reflexão é
importante, pois “as novas tecnologias da informação e da comunicação têm aplicabilidade em
todas as áreas da atividade humana e são capazes de provocar alterações em todas elas” (LIMA,
2001, p. 16).
Conforme Lima (2001), a inserção das NTICs na sociedade teve início com a revolução dos
métodos de produção das multinacionais, principalmente por meio da produção científica. Assim
sendo, na atual conjuntura nos deparamos com a predominância da informática em várias áreas,
e essa observação comprova a proliferação das novas tecnologias no contexto social atual.
Todavia, uma questão paira no ar: de que forma ocorreu o desenvolvimento tecnológico
que serviu de base para o surgimento da chamada era da informação?
A era da informação teve sua origem na busca da automatização pelo homem das
tarefas repetitivas. O ábaco, instrumento para cálculos usado por volta de 1000 anos a.c.
pelos chineses pode ser considerado como o parente mais distante do computador. Em
1938 foi concluído na Alemanha, o primeiro modelo Z1 usando a teoria binária. Com o
apoio da IBM, o matemático americano Howard Aiken apresentou, em 1942, o Mark I
que mede 15m x 2,5m e foi a primeira máquina capaz de efetuar cálculos complexos sem
intermediação humana. Em 1946, nos Estados Unidos foi construído o Eniac que era
duas vezes maior que o Mark I, porém 1000 vezes mais rápido. Ainda na mesma época,
John Von Neumann estabeleceu a arquitetura básica do computador usado até hoje:
memória, unidade central de processamento, dispositivo de entrada e saída de dados.
Chegaram ao mercado os primeiros modelos de computadores (LIMA, 2001, p. 17).

De acordo com Lima (2001, p. 17‐18) “o sucesso comercial da computação pessoal viria
através da IBM, que em 1980 resolveu investir na produção de uma máquina de baixo custo
lançando seu PC (Personal Computer) e contratando a Microsoft para desenvolver o sistema
operacional, o MS–DOS”. Com a criação desses softwares, diversas instituições empresariais,
bem como os profissionais de diferentes áreas, passaram a utilizar o computador enquanto
instrumento de trabalho.
Diante desse contexto histórico, é possível compreender que o surgimento da era da
informação somente ocorreu com o advento da internet. Nesse sentido, Negroponte (1995),
afirma que o computador ligado a internet proporciona ao indivíduo uma nova forma para sair a
procura de conhecimento. Com base em Castells (2003, p. 08), “a internet é o tecido de nossas
vidas (...). Um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos
com muitos, num momento escolhido, em escala global (...)”.
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Tendo por base a definição acima delineada, o autor relaciona a história acerca do
aparecimento da internet à concepção da Arpanet, que se trata de uma rede de computadores,
inventada em meados dos anos 60 do século passado, pela Advanced Research Projects Agency ‐
ARPA. Esse desenho foi arquitetado pelo Departamento de Defesa norte‐americano, que tinha o
intuito de superar a tecnologia da antiga União Soviética.
A partir daí, a combinação computador/internet passou a se espalhar para diferentes
meios, impondo assim, mudanças significativas na forma de ser e agir do homem em sociedade.
Desse modo, para Lima (2001, p. 30), “o uso das novas tecnologias da informação e da
comunicação impõem mudanças e geram modificações no funcionamento das instituições e no
sistema educativo, modificações estas que só serão observadas ao longo deste processo”.
Sendo assim, é importante focar atenção privativa a reflexão sobre o emprego das
tecnologias da informação e comunicação na educação, principalmente para pensar essa inclusão
nas práticas pedagógica mediadas pelas NTICs, enquanto uma solução didática.
Ao pensar a utilização da informática como recurso didático no processo de ensino e
aprendizagem, é importante levar em conta três aspectos que determinam suas
potencialidades e sua efetividade no espaço escolar: primeiro, verificar a validade da
introdução da informática na escola; segundo, estudar, com os professores, os objetivos,
os métodos e os conteúdos de tais experiências e os métodos de avaliação de sua
eficiência; terceiro, proporcionar aos professores a capacitação técnica elementar, sem
querer formar especialistas. Pois uma situação de aprendizagem compreende diversos
atores: os alunos e alunas e as atividades que estão efetuando, o professor e o papel que
deve representar, o sistema informático e o lugar destinado a ele. Isto é, uma interação
entre indivíduos e instrumentos, escolhidos e definidos para preencher uma função
específica: permitir que os alunos aprendam (QUARTIERO, 1999, p. 6).

Dessa forma, a autora defende que a proposta educacional mediada pelas NTICs deve ser
adotada, porém, com base na adoção de critérios que definam a potencialidade e efetividade do
projeto tecnológico no dia a dia da prática educacional, com ênfase à capacitação dos
professores e alunos. Além do mais, é necessário se pensar em critérios que sejam capazes de
definir a potencialidade e efetividade do projeto. Assim, isso leva a necessidade de um intenso
investimento em recursos físicos, digitais, humanos e sociais, conforme veremos na próxima
sessão.
A Inclusão e exclusão digital no contexto indígena
Conforme lição de Rondelli (2003) a inclusão digital acabou se tornando a expressão da
moda. (...). Em outras palavras, a autora em tela define inclusão digital como alfabetização
digital. Nesse sentido, Baptista (2006) aduz que Cabral (2004) também fez uso de tal acepção
“alfabetização digital” para indicar a semântica de inclusão digital.
(...) iniciativas de inclusão digital são aquelas que visam oferecer à sociedade “os
conhecimentos necessários para utilizar com um mínimo de proficiência os recursos de
informática e de telecomunicações existentes e dispor de acesso físico regular a esses
recursos”. A inclusão digital se assemelha, portanto, à ideia de alfabetização digital,
numa equivalência com a perspectiva da alfabetização no processo de inclusão social,
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voltando o foco para aqueles que também se encontram no próprio contexto de
exclusão social, acrescentando a temática da tecnologia digital no sentido de somar
esforços para atenuar essa diferença (sic) (CABRAL 2004, APUD BAPTISTA, 2006, p. 24).

As afirmações de Cabral Apud Baptista (2006) vão ao encontro da compreensão de Costa
(2005, p. 3‐4):
Em linhas gerais entende‐se inclusão digital como uma forma de apoio aos cidadãos
numa nova perspectiva, a do cidadão de uma cidade na era da informação – de uma
cibercidade. Essa inclusão deve ser de forma integral na vida deste cidadão, buscando
preferencialmente as populações que têm menores condições sócio‐econômicas. A
inserção digital não deve ser apenas uma capacitação num determinado software, e sim
um processo amplo, levando em consideração questões mais importantes socialmente.
O acesso apenas não basta, um computador pessoal não basta, a Internet – por si só, não
basta. Deve haver projetos de inserção levando‐se em conta a capacitação e a
apropriação dos meios.

Conforme se verifica, o termo “inclusão digital” pode conter em sua esfera vários
sentidos. Porém, existe o entendimento de inclusão digital muito relacionado ao exercício da
cidadania, bem como a necessidade de políticas públicas voltadas para o incremento de
tecnologias avançadas, desde a capacitação dos atores ligados ao processo, à infraestrutura
indispensável ao fortalecimento do projeto de inclusão.
Dizer que inclusão digital é somente oferecer computadores seria análogo a afirmar que
as salas de aula, cadeiras e quadro negro garantiriam a escolarização e o aprendizado
dos alunos. Sem a inteligência profissional dos professores e sem a sabedoria de uma
instituição escolar que estabelecessem diretrizes de conhecimento e trabalho nestes
espaços, as salas seriam inúteis. Portanto, a oferta de computadores conectados em
rede é o primeiro passo, mas não é o suficiente para se realizar a pretensa inclusão
digital (RONDELLI, 2003, p. 1).

Desse modo, podemos inferir que o processo de inclusão digital necessita de todo um
planejamento e investimento que seja capaz de alfabetizar o sujeito tecnologicamente. Nota‐se,
então, que a inclusão social é uma forma de extinguir a situação de exclusão digital que persegue
parte da sociedade brasileira, que por motivos diversos não conseguem fazer uso das NTICs.
Nessa perspectiva, relacionando a lógica acima ao contexto pesquisado na Comunidade
Boca da Mata, é necessário pontuar que o PROUCA foi implantado na em escola localizado em
Terra Indígena como uma proposta de inclusão digital, cujo objetivo era fornece à comunidade os
instrumentos pedagógico e lúdico, dependendo do espaço a ser empregado, isto é, na escola ou
no meio familiar.
No entanto, a exclusão digital, no sentido que foi exposto acima, ainda reside na
comunidade Boca da Mata, pois, mesmo com a existência de espaço físico instalado com os
devidos notebooks, a aldeia ainda não tem em seu arranjo os recursos complementares descritos
por Starobinas (2006). Em outras palavras, Rondelli (2003), entende que a disponibilização dos
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laptops com acesso a rede deve ser encarado como a etapa inicial do processo de inclusão, e não
a última fase, como a princípio vem sendo compreendida.
Assim sendo, para que uma proposta de inclusão digital tenha sucesso pleno, deve haver
no mínimo a interação entre quatro requisitos, conforme Warschauer (2002), ou seja, deve‐se
levar em consideração os recursos físicos, digitais, humanos e sociais, pois a falta de dos quesitos
dispostos pode comprometer o funcionamento do projeto de inclusão digital.
As NTICs no contexto das políticas públicas em educação
De acordo com Souza (2003, p. 12‐13):
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead
(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz
de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a
soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e
que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública
como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua
sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam
responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.

Nesse sentido, destaca‐se que a noção de políticas públicas está intimamente ligado a
noção de produção de efeitos e influência em determinado meio social. Sendo assim, após
estudo das diversas e complementares conceituações sobre políticas públicas, Souza (2003, p.
13) conclui políticas públicas do seguinte modo:
(...) campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação”
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças
no rumo ou curso dessas ações e/ou entender por que e como as ações tomaram certo
rumo em lugar de outro (variável dependente). Em outras palavras, o processo de
formulação de política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus
propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas
no mundo real.

Oliveira (2010), afirma que “políticas públicas é tudo aquilo que um governo faz ou deixa
de fazer; políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em
educação” (OLIVEIRA, 2010, p. 04). Em outras palavras, por entender que a palavra “educação”
dispõe de um sentido bastante abrangente, inferi que políticas públicas para a educação está
mais voltado, sobretudo, para a educação escolar, ou seja, um conjunto de esforços bem
delineados, fomentado por pelo governo, com o intuito de produzir efeitos para a educação
escolar.
Dessa forma, infere‐se que o PROUCA se constitui enquanto política pública, pois, diz
respeito a uma ação de governo que procura propagar NTICs na Comunidade Indígena, cuja
história social não carrega uma tradição e, por conseguinte, uma prática de utilização desses
artigos tecnológicos, a fim de alcançar resultados e mudanças no desenvolvimento escolar e
também na comunidade na qual a escola está instalada.
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Resultados
Em suma, à luz da literatura especializada existente, e por intermédio da pesquisa de
campo praticada na Comunidade Indígena Boca da Mata, inferimos que a introdução do
computador com acesso a internet surge como instrumento de divulgação e fortalecimento da
cultura, costumes e rituais dessa população indígena em questão.
Todavia, a tentativa de levar o estilo de vida comunitário para além das fronteiras da
Terra Indígena resvala na ineficácia da política pública de inclusão digital implantada na
Comunidade Boca da Mata. O que poderia servir de base de sustentação aos anseios dos
moradores no campo das novas tecnologias, tropeça na ingerência do Estado diante do referido
programa.
Outrossim, verificou‐se ainda que existe um paradoxo entre a vontade de adotar as NTICs
em prol da melhoria das práticas pedagógicas, e o receio do mau uso dessas tecnologias no seio
da comunidade, bem como existe uma relação distante entre o computador/internet com a vida
educacional comunitária, devido a ineficiência do programa, que no caso, está relacionado as
condições de uso do computador/internet.
Portanto, o que se conclui ao final desse estudo vai contra o que é divulgado na mídia
local sobre as políticas de inclusão digital indígena no Estado de Roraima. Primeiro por que não
podemos falar em políticas públicas se determinada realidade não se sente afetada pelas ações
pseudopraticadas pelos representantes estatais. Ficou claro que na prática da vida cotidiana da
Comunidade em análise, o Programa Um Computador por Aluno não engrenou. A tentativa de
política desenvolvida não contemplou os requisitos mínimos necessários à inclusão digital.
Considerações Finais
Este trabalho tratou sobre a inclusão digital no cenário da educação escolar indígena. O
estudo teve por meta compreender a forma pela qual os laptops, com acesso a internet, que
foram distribuídos por meio do PROUCA, foram utilizados, bem como detectar a influência desses
produtos tecnológicos face as mudança do ethos social da vida comunitária, e, sobretudo, seu
uso enquanto instrumento pedagógico utilizado nas práticas de ensino na Escola Estadual Tuxaua
Antonio Horácio.
Desse modo, após essa análise, buscamos identificar os problemas enfrentados pela
Comunidade, após três anos de implantação do projeto. A partir disso, evidenciou‐se que a
junção do computador e internet se notabilizam como uma ferramenta política, isto é, um meio
destinado para construir e manifestar sua identidade e viabilizar seus projetos pessoais e/ou
comunitários.
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RESUMO
Esse trabalho tem a finalidade de analisar a partir de
uma visão etnográfica os dados colhidos no trabalho de
campo realizado no povoado de Pairon, no município de
Mashu, no estado do Maranhão e em uma fazenda de
soja, na mesma região, levando em consideração vários
autores de diferentes áreas. Objetivando a descrição de
forma fiel e sem julgamentos do cotidiano das pessoas
estudadas. O método que foi empregado nesse trabalho

foi o da Fenomenologia a partir da percepção, além do
uso de nomes fictícios, para representar localidades
reais, tudo isso servindo para um melhor entendimento
das temáticas abordadas.

PALAVRAS‐CHAVE: Artesanato, Latifúndio, problemas socioambientais e Tradição.

CONFLICT BETWEEN LANDLORDISM AND TRADITION : AN EXPERIENCE ETHNOGRAPHIC
BETWEEN LANDLORDS AND ARTISANS
ABSTRACT
This work aims to analyze from an ethnographic
vision data collected in fieldwork in the village of Pairon
in the municipality of Mashu, Maranhão state, and a soy
farm in the same region, taking into consideration
several authors from different areas. Aiming the
description faithfully and without the everyday trials of

the people studied. The method that was used in this
study was from the Phenomenology of perception, and
the use of fictitious names, to represent actual
locations, it all serving to a better understanding of the
themes.

KEY‐WORDS: Handicraft, Landlordism, Environmental Problems and Tradition.
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CONFLITOS ENTRE LATIFÚNDIO E TRADIÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA ENTRE
LATIFUNDIÁRIOS E ARTESÕES
1. INTRODUÇÃO
Inicialmente saliento que Tina, Pairon e Mashu são nomes fictícios que representam
localidades reais. Spradley (1979) defendia que a etnografia nada mais era do que a descrição de
uma cultura, o que poderia ser de uma pequena aldeia indígena ou de uma turma de faculdade
em um bairro nobre. Cabendo a pessoa que está fazendo a investigação etnográfica entender o
modo de viver do ponto de vista das pessoas da cultura em que está estudando. É importante
frisar que o pesquisador deve ser imparcial no que tange a coleta de informações, não podendo
ser parcial na análise dos dados, não misturando a sua opinião com a situação retratada é
fundamental para que o trabalho seja feito corretamente.
Ter a oportunidade de presenciar certas experiências pode agregar muito valor para o
trabalho de qualquer acadêmico, pois viver na prática os ensinamentos facilitar a compreensão
de certos conceitos e valores. Quando tive a oportunidade de está presente no povoado Pairon
pude constatar a real situação que eles se encontraram no que tange ao social e o econômico,
sem contar a relação nada amistosa com os latifundiários presentes na região devido às
consequências do cultivo da soja em relação aos pequizeiros, cuja madeira dessa árvore é
matéria prima dos artesanatos que os moradores do povoado fazem e vendem como modo de
subsistência.
2. OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é descrever de forma parcial e íntegra a situação vivenciada
por mim no trabalho de campo, tanto no latifúndio de soja quanto no povoado Pairon, localizado
no município de Mashu e posteriormente analisar os dados colhidos em campo tendo como base
autores de diversas áreas das Ciências Humanas, tudo com o intuito de elaborar uma relação
entre as temáticas discutidas e consequentemente entender as relações abordadas na referida
experiência etnográfica.
3. METODOLOGIA:
Para trabalhar na questão abordada a Fenomenologia a partir da percepção foi
utilizada como método. Giorgi (1986) diz que quem está pesquisando com os olhos obtém com
os depoimentos que necessita e também é importante o pesquisador ter uma atitude
fenomenológica, o que vai permitir viver uma experiência mais limpa, sem qualquer tipo de
julgamento. Também foram utilizados referenciais teóricos na área estudada e levantamentos
bibliográficos.
4. RESULTADOS
4.1 Apresentação dos dados
Em certo momento da minha graduação de Geografia surgiu à oportunidade de fazer
um trabalho de campo perto da cidade de Tina, mais precisamente no povoado Pairon, localizado
no município de Mashu. Sai bem cedo, por volta de seis da manhã da capital do Maranhão, São
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Luís, local que resido e estudo, em um dia de sábado a partir do centro histórico, juntamente dos
meus colegas de curso em um ônibus em direção à cidade de Tina, que fica a 245 km da capital.
Passados algumas horas chegamos ao destino esperado, à cidade de Tina, local de
grande movimento pelo fato da economia local ser movida pelos latifúndios de sojas localizados
no município e em áreas adjacentes. Chegando a sede, andamos mais alguns quilômetros da
sede do município até o campus de uma Universidade onde fomos recebidos pelo então diretor
do campus.
Em seguida, voltamos à sede de Tina para almoçarmos e depois se decidiu por ir à
sede de um latifúndio de soja localizada na região. Logo na chegada percebi que os reais donos
da terra não moravam na localidade, pois a sede da fazenda estava ocupada de empregados. Mas
aí ocorreu uma grande surpresa, assim que chegamos em seguida chegou uma comitiva de
pessoas que se diferenciavam dos que encontramos previamente. Pessoas bem vestidas, de fala
melhor e outras bancando o estilo Leão de Chácara1. Confesso que até hoje não sei se a
professora que estava conosco tinha marcado previamente algo com eles. Em seguida o dono da
fazenda se apresentou e começou a dar alguns detalhes dos seus negócios sempre exaltando que
a sua prática estava trazendo benefícios para a região, disse também que as propriedades locais
para aumentar a produção estavam se expandindo chegando a alcançar regiões longínquas.
Fomos convidados a dar uma volta pela propriedade, então entramos novamente no
ônibus e adentramos a fazenda, à medida que passávamos pelas imensidões das plantações de
sojas nos dávamos conta do quanto da vegetação nativa foi destruída. Paramos logo depois e nos
foi apresentado uma demonstração do dia‐a‐dia da rotina da fazenda. Depois desse
acontecimento nos despedimos e fomos para o nosso local de pernoite. No dia seguinte depois
do café da manhã a professora que estava conosco decidiu que iríamos ao povoado Pairon,
localizado no município de Mashu, adjacente de Tina. Uma localidade humilde, onde os
moradores para ganhar uma renda a mais aproveitam para expor artesanatos na beira da estrada
que são feitos a partir da madeira extraída do pequizeiro2. E importante resaltar que o povoado é
cortado por uma rodovia estadual, a mesma é o único trecho asfaltado da área, as demais ruas
do povoado são de piçarra, há também um campo de futebol para o lazer da população.
Fomos recebidos pelo presidente da Associação dos Artesãos, ele explicou como
funciona o modus operandi3 do artesanato local. Várias barracas ficam enfileiradas ao longo do
trecho da estrada que corta o povoado. Atrás das barracas ficam as residências dos artesões, eles
utilizam a madeira extraída do pequizeiro (árvore típica local) e disso produzem os mais variáveis
produtos, de chaveiros, bancos, até pilões. Mas segundo o presidente da associação o avanço da
sojicultura está prejudicando os artesões com a destruição de inúmeros pequizeiros, isso acaba
ocasionando em um conflito entre ambas as partes, pois os latifundiários alegam que necessitam
de mais espaço para as suas colheitas enquanto os artesões alegam que a matéria prima deles
1

Apelido dado a seguranças de fazendas faz a alusão de um leão solto, quem entraria em uma fazenda com uma
espécie de felino desse a solta?
2
O pequizeiro (Caryocar brasiliense) é uma árvore típica do cerrado brasileiro
3
É uma expressão em Latim que significa "modo de operação". É usada para definir a maneira de como agir, operar
ou executar uma atividade.
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está sendo destruída. Ou seja, cada um defendendo o seu ponto de vista, o que pode ocasionar
até mesmo em alguma tragédia e acabamos por presenciar um momento de tensão derivado
disso tudo.
A certa altura da conversa com o presidente da associação se aproximou um carro e
estacionou perto de onde estávamos em seguida saiu do veículo um sujeito que logo
reconhecemos do dia anterior, pois estava junto do dono da fazenda. Inicialmente pensávamos
que ele já conhecia os artesões, pois ele desceu do carro cumprimentando a todos, mas ninguém
retribuiu o cumprimento e isso foi um claro sinal que algo estava errado. O tal sujeito ficou bem
próximo da gente ouvindo toda a conversa como se estivesse espionando ou algo do tipo. Depois
de um tempo ele foi embora. Nesse momento o presidente da associação indagou se a gente
tinha chamado à pessoa e logo refutamos tal suposição, depois nos demos conta que ele foi com
a finalidade de saber o que estávamos realmente fazendo no povoado.
A rodovia estadual que corta o povoado é uma estrada com médio movimento, nem
chega perto do fluxo de veículos de uma rodovia federal, dessa forma é visível que eles não
arrecadam grandes quantidades de dinheiro com o artesanato, apenas o suficiente para se
sustentarem. É plausível salientar que no período que estávamos na localidade não vimos um só
carro parar para comprar o produto deles.
Um fator interessante é que as casas que se localizam perto da estrada são em sua
maioria feitas de alvenaria enquanto as casas mais afastadas em sua maioria são de taipa, esse
fato me intrigou muito, porém logo cheguei à conclusão. As pessoas que moram perto da estrada
aproveitam tal proximidade para armar as barracas na beira da rodovia e vender os seus
produtos, obviamente com a renda o nível econômico melhora substancialmente, tal situação
não é a mesma das outras famílias localizadas mais longe da rodovia, como não possuem
barracas e nem conhecimento para fazer artesanato e vender, acabam por ter outros meios de
obtenção de renda, como a lavoura ou a prestação de pequenos serviços para fazendas
próximas. Por isso não conseguem um padrão de vida semelhante se comparado à população
praticante do artesanato. Outro aspecto que percebi na localidade é como os moradores se
conhecem bem, não estou falando que todos se falam ou se conhecem intimamente, porém
todos se conhecem nem que seja de vista, esse interessante aspecto é devido ao tamanho do
povoado que é bem pequeno. Depois desses acontecimentos voltamos para o ônibus e
retornamos para Tina para almoçar e em seguida tomamos o rumo para São Luís, encerrando
assim esse trabalho de campo.
4.2 Análise dos Dados
Primeiramente é importante ressaltar que o pesquisador tem que ter uma
preocupação no que se refere a não impor o seu olhar crítico em outras culturas e costumes,
como Velho (1975) diz:
Em qualquer sociedade e/ou cultura é possível distinguir áreas ou domínios com um
certo grau de especificidade. É importante, no entanto, para o antropólogo verificar
como os próprios nativos, indivíduos do universo investigado, percebem e definem tais
domínios para não cairmos na armadilha muito comum de impormos nossas
classificações e culturas cujo critérios e crenças possam ser inteiramente diferentes dos
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nossos ou que possam parecer semelhantes em certos contextos para diferirem
radicalmente em outros. (Velho, 1975, p. 18)

O povoado Pairon é muito parecido com tantos outros que existem Brasil afora, um
lugar pequeno, de pessoas humildes que utilizam de trabalhos manuais como fonte de renda,
onde os mais novos aprendem a função dos mais velhos no dia‐a‐dia sem muitas perspectivas de
mudanças, salvo raras exceções. Os jovens podem ter até certos sonhos, mas o fato de viverem
em um lugar com pouca estrutura acaba por inibi‐los de seguir em frente, Elias (1994) diz:
A oportunidade que os indivíduos têm hoje de buscar sozinhos a realização dos anseios
pessoais, predominantemente com base em suas próprias decisões, envolve um tipo
especial de risco. Exige não apenas considerável volume de persistência e visão, mas
requer também, constantemente, que o indivíduo deixe de lado as chances
momentâneas de felicidade que se apresentam em favor de metas a longo prazo que
prometam uma satisfação mais duradoura, ou que eles as sobreponha aos impulsos a
curto prazo. (Elias, 1994, p. 109)

Isso de certa forma mantém a dinâmica local, não correndo o risco do povoado se
esvaziar, com a ida dos mais novos para outras localidades com mais oportunidades. Ao
contrário, a maioria permanece no lugar praticando atividades econômicas que predominam na
área. O fato deles se relacionarem com outros tipos de pessoas ou experiências poderiam mudar
as atitudes e hábitos deles, como Elias (1994) afirma:
Ora, a experiência da mobilidade social, a ascensão ou descenso introduz variáveis
significativas na experiência existencial seja de pessoas oriundas da classe trabalhadora
ou da classe média que são forçosamente diferentes de uma situação de estabilidade e
permanência. Por outro lado, o contato com outros grupos e círculos pode afetar
vigorosamente a visão de mundo e estilo de vida de indivíduos situados em uma classe
socioeconômica particular, estabelecendo diferenças internas. (Velho, 1975, p. 20)

Na visão da maioria dos jovens a situação que eles se encontram está ótima, pois têm
onde morar e o que comer. Talvez um indivíduo de fora que olhe essa realidade não compreenda
o que se passa e procure orientá‐los para procurar algo melhor. Muitos não entendem e acham
que isso não tem importância e de certa forma é isso que mantém o povoado “vivo” na
contemporaneidade, muitos povoados lidam com o decréscimo no número de jovens, que
acabam sofrendo problemas na população, chegando até mesmo no fim do povoado, pois
obviamente os mais velhos vão morrendo e sem os mais novos o povoado fatalmente
desaparecerá. Essa problemática parece não ocorrer em Pairon. Pode ser que em um futuro
próximo os jovens mudem de ideia e abandonem o povoado e os trabalhos locais para ter uma
melhor nos estudos e conseguir algo melhor do que eles podem ter no local.
Foi fácil perceber as diferenças socais e econômicas presentes no povoado Pairon,
com um olhar treinado é possível notar pequenas nuances impregnados nos costumes dos
habitantes locais, a etnografia está aí para ajudar e entender as questões de comportamento do
ser humano. Mais o mais importante é passar todas essas ricas informações para o papel e fazer
a pessoa que ler o material entender com perfeição de tal modo como se realmente tivesse na
local, Leach (1992) diz:
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O antropólogo social, no campo, dedica os seus esforços a tentar compreender não só a
língua falada do povo com que contata, mas também todo o seu modo de vida. E isso,
em si, é um problema de tradução, de encontrar categorias na sua maneira de pensar,
que possam ser ajustadas ao conjunto de fatos observados que registrou. Mas isso é só o
princípio. Tendo, segundo espera, ganho conhecimentos daquilo que observou, passa a
ter a seguir a tarefa de traduzir tudo isso para a língua que os seus leitores, que não
participaram na sua experiência pessoal, muito razoavelmente esperam entender.
(Leach, 1982, p. 50)

O modo como os habitantes locais observavam a gente logo na nossa chegada foi
muito interessante, pois obviamente éramos diferentes deles no que tange as vestimentas, os
blocos de notas em mãos, mochilas, tudo soava diferente para eles. Eu mesmo fui o alvo das
atenções por parte deles, pois o fato de eu ter cabelos compridos fez com que os olhares de
desconfiança caíssem sobre mim de forma mais intensiva. Nessa hora eu tentei me colocar no
lugar deles para ter uma noção de como seria a situação e é claro que eu faria a mesma coisa,
mais Becker (2007) não concorda muito:
Mas é perigoso, é claro, especular sobre algo que poderia ser conhecido mais
diretamente. O perigo é que imaginemos errado, que o que nos parece razoável não seja
o que parecia razoável para elas. Corremos esse risco o tempo todo, em grande parte
porque, como Blumer indicou, não somos aquelas pessoas e não vivemos nas
circunstâncias delas. Tendemos, portanto a tomar o caminho fácil, atribuindo às pessoas
o que pensamos que nós mesmos sentiríamos no que compreendemos como a situação
delas (...). (Becker, 2007, p. 50)

O artesanato é uma das principais atividades do povoado, fazendo uso do Pequizeiro,
apesar de vivermos em um período tecnológico, ainda é possível encontrar pessoas que ganham
a vida com isso, no Brasil esse tipo de atividade vem desde a época do colonialismo.
Nos primeiros tempos de sua colonização, a necessidade de objetos úteis estimulou a
instalação no Brasil de oficinas artesanais, que se espalharam e multiplicaram por todas
as comunidades, urbanas e rurais, e onde os artesãos tiveram ensejo de desenvolver
suas habilidades (MARTINS, 1973, p. 34).

O povoado de Pairon é uma comunidade pequena onde os ensinamentos são
oriundos do conhecimento dos mais velhos, dessa forma a prática do artesanato ocorre no dia‐a‐
dia, é como um tipo de tradição, uma consequência da vida comunitária:
O pressuposto da tradição que ora visa a ‘autenticidade’ e ‘pureza’ do artesanato, ora
seu ‘atraso’, une duas visões diferentes em relação à questão do artesanato. Ambas
concordam ao admitirem que as atividades artesanais participam de um outro mundo,
constituindo‐se em uma espécie de sobrevivência. Uma delas vê o artesanato como
parte de um mundo diferente, por oposição a um mundo moderno, mas ao mesmo
tempo, e pelo próprio fato de ser ‘outro’, trata de resgatá‐lo, mantê‐lo como produto de
uma tradição dita ‘popular’ (ALVIM, 1983, p. 49).

Mais essa atividade está sofrendo influência negativa dos latifúndios de soja da
região, o avanço desse tipo de atividade está destruindo os Pequizeiros nativos, e
consequentemente prejudicando os moradores do povoado de Pairon. É bom frisar que a
expansão da sojicultura não é um fator recente, isso remete desde 1968, até o ano de 1973:
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“[...] um sistema muito seletivo de crédito com taxas de juros negativas, isto é, inferiores
à inflação, apoiava primeiro as culturas de exportação não tradicionais, e transformáveis
pela indústria. A soja se impôs como cultura ideal. A demanda mundial desse produto
não parava de crescer e ele podia ser transformado industrialmente sob a forma de óleo
ou torta. Além disso, sua cultura implica maior utilização de insumos [...] , que dinamiza a
produção industrial para cima da agricultura.” (BERTRAND et al., 1987, p. 93).

Mais as consequências de um aumento da produção de soja são enormes, pois
inúmeros quilômetros quadrados de vegetação são destruídos, animais são mortos pela
devastação, tudo com o intuito da aplicação desse tipo de cultivo, ocasionando em enormes
problemas socioambientais:
“[...] deve resistir à tentação das vantagens econômicas e sociais a curto prazo obtidas
através da incorporação predatória e descuidada do estoque de capital natural ao fluxo
de receitas atuais e da obtenção de divisas. Para se evitar a progressiva redução da
biodiversidade e as consequências hidrológicas e climáticas diversas [...].Isso não
significa [...] transformação de milhões de quilômetros quadrados de terras em parques
ou reservas ecológicas restritas, sem levar em conta as necessidades de curto prazo das
populações locais [...]. O “não‐desenvolvimento” não é solução para o “mau
desenvolvimento”.” (SACHS, 1994, p. 50).

Tal modelo acaba por degradar socioambientalmente às áreas atingidas:
Esse modelo propaganda e implementa diversas características, como: estimulo às
grandes fazendas modernizadas, com grandes extensões de terra, que usam
intensivamente os agroquímicos e os agrotóxicos. Se dedicam à monocultura e
produzem prioritariamente para exportação. Essa é a formula de competitividade de
nossos sábios empresários agrícolas: apropriação de grandes extensões de terra para
aumentar escala combinada com os mais baixos salários da agricultura capitalista do
mundo. Suas técnicas agridem o meio ambiente. O uso intensivo de agrotóxicos
aplicados irresponsavelmente, combinado com monocultura, destrói a biodiversidade e
compromete os recursos naturais para as gerações futuras. (STEDILE, 2006a, p. 17).

É importante ter um equilíbrio entre o latifúndio e a atividade do artesanato, essa
solução com certeza será melhor que qualquer outra que haja conflito. Por fim, outra coisa que
me chamou muita atenção foi sem dúvidas a econômica existente no povoado, a população mais
pobre vive marginalizada na parte das casas mais humildes, mais distante da estrada, onde se
encontram os artesãos com uma vida econômica melhor e com residências mais bonitas, de
alvenaria, com um conforto maior. Isso acaba se tornando uma regra imposta por essa
divergência desses grupos sociais, Becker (1977) diz, “Todos os grupos sociais fazem regras e
tentam, em alguns momentos e em algumas circunstâncias, fazer com que elas sejam seguidas”.
Por meio dessa etnografia apresentei como a cultura da soja pode influenciar a
prática do artesanato do povoado Pairon, além de mostrar a dinâmica social do mesmo.
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“Com relação às mudanças percebidas na comunidade no que diz respeito ao meio ambiente, os
entrevistados destacaram as seguintes: poucos animais, tudo secou, o rio está mais seco e , a cada ano
que passa, tem secado mais, não tem muitos peixes”
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RESUMO
O presente artigo é fruto de investimento em pesquisa
ocorrida desde 2008 nas comunidades que compõem o
território quilombola de Camaputiua. Neste estaremos
abordando a situação de cercamento dos campos
naturais na baixada maranhense, especialmente no
referido
território.
Tentaremos
analisar
as
conseqüências dessa ação para as comunidades
presentes às margens dos campos inundáveis as quais
dependem dos recursos naturais ali presentes. Também
buscaremos apresentar a atuação do Estado na
resolução das demandas apresentadas pelas

comunidades. Além dos impactos ambientas
apresentaremos os perigos oriundos da presença das
cercas eletrificadas e o cerceamento de diretos que
ocorre com os agentes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: cercas, comunidade, ambiente e conflitos.

The process of enclosure of the city grasslands of the lowland Cajari Maranhão.
ABSTRACT
This article is the result of investment in
research that has occurred since 2008 in the community
that make up the territory of maroon Camaputiua. In
this situation we will be approaching the enclosure of
natural fields in Maranhão downloaded, especially in
that territory. Try to analyze the consequences of this
action for communities present on the banks of the

flooded fields which depend on natural resources
present there. Also present will seek state action on the
resolution of the demands presented by the
communities. In addition to the impacts ambientas
present the dangers arising from the presence of the
electrified fences and fenced off to direct what happens
to social agents.

KEY-WORDS: fence, community, environment and conflict.
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O PROCESSO DE CERCAMENTO DOS CAMPOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE CAJARI NA
BAIXADA MARANHENSE
INTRODUÇÃO

Esta pesquisa faz parte de um investimento em campo que dura seis anos, durante
todos esse tempo acompanhamos situações diversas que envolvem a atividade de cercamento
dos campos naturais da baixada maranhense. Este processo que encontra-se em plena expansão
é nosso objeto de analise no qual buscamos apresentar as conseqüências do processo de
privatização dos campos na baixada maranhense1 especificamente no município de Cajari. Nossa
pretensão é identificar os responsáveis pela privatização e analisar as conseqüências desta para
as comunidades atingidas por este processo. Considerando que este é desde o principio a
violação de um direito constitucional que é o direito de ir e vir. Para tanto nossa inserção inicial
no campo de pesquisa, nos remete a possibilidade de análise perante uma situação que revela a
intensificação de conflitos. Também temos o propósito de buscar compreender de que forma se
dá tal processo, sendo este, visto como fator crucial para o aumento da violência física e
psicológica desferidas contra as comunidades.

METODOLOGIA
Esta pesquisa está sendo realizada a partir de levantamentos bibliográficos e de
inserção em campo. As atividades de campo subsidiaram nossa pesquisa no intuito observamos a
1

A Baixada Maranhense constitui uma ampla região marcada pela diversidade de ricos ecossistemas, tais como rios,
lagos estuários e áreas alagáveis. Fazendo parte da Amazônia Legal Brasileira, é formada pelas bacias hidrográficas
dos rios Mearim, Pindaré, Grajaú, Pericumã, Turiaçu e outros menores. Estes rios transbordam anualmente e suas
águas inundam as planícies da região. A região fica seis meses seca e seis meses alagada. O pico das enchentes
ocorre em abril e maio, enquanto que o nível mínimo d`água se registra em novembro e dezembro. Na estação
chuvosa, quando os rios e lagos transbordam, os campos são inundados e transformados em extensos lagos rasos.
Parte das águas é devolvida aos rios
quando seus níveis baixam. A vegetação da Baixada é rica e variada com a existência desde manguezais,
campos aluviais flúvio-marinhos, abertos, perto dos lagos, até densas florestas de galeria aolongo dos rios, com
babaçuais formando “ilhas” nas terras mais altas, pouco atingidas pelas enchentes. Está presente na região uma rica
fauna e flora aquática e terrestre, com diversas espécies raras.
Consultar, Lenir Moraes Muniz- A CRIAÇÃO DE BÚFALOS NA BAIXADA MARANHENSE: uma análise do
desenvolvimentismo e suas implicações sócio-ambientais, 2007.
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relações entre os agentes sociais e seus antagonistas responsáveis pela construção das cercas.
Durante as visitas, realizamos entrevistas, produzimos filmes e fotos e promovemos oficinas de
consulta em parceria com Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, Associação do Quilombo
Rural da Ilha de Camaputiua e Associação de Moradores da Comunidade Baiano, sendo estas
comunidades quilombolas pertencentes ao Território Quilombola de Camaputiua.

AS CERCAS
O que apresento como c comunidade quilombola não correlaciona com o conceito
clássico de quilombo, o qual recebe críticas de autores contemporâneos como Almeida, o qual ao
fazer a crítica do conceito de quilombo estabelecido pelo Conselho Ultramarino, Almeida
(1999:14-15) mostra que aquela definição constitui-se basicamente de cinco elementos: 1) a
fuga; 2) uma quantidade mínima de fugidos; 3) o isolamento geográfico, em locais de difícil
acesso e mais próximos de uma .natureza selvagem. que da chamada civilização; 4) moradia
habitual, referida no termo .rancho .; 5) autoconsumo e capacidade de reprodução, simbolizados
na imagem do pilão de arroz. Para ele, com os instrumentos da observação etnográfica .se pode
reinterpretar criticamente o conceito e asseverar que a situação de quilombo existe onde há
autonomia, existe onde há uma produção autônoma que não passa pelo grande proprietário ou
pelo senhor de escravos como mediador efetivo, embora simbolicamente tal mediação possa ser
estrategicamente mantida numa reapropriação do mito do .bom senhor., tal como se detecta
hoje em algumas situações de aforamento. A perspectiva de conceito de quilombo aqui presente
tem como fundamento a Constituição Federal e seus artigo 68, do ADCT.
É possível perceber que o processo de cercamento dos campos naturais na baixada
maranhense já ocorrem há várias décadas, porém tal processo se intensificou a partir dos anos
1990, com a intensificação dos latifúndios. Até aquele momento histórico, a presença de animais
nos campos naturais em sua maioria se resumia a animais criados de forma extensiva e que eram
de propriedade dos próprios moradores das comunidades. Com a ampliação da criação de gado
especialmente de gado bubalino e com o intenso processo de grilagem ocorrido no interior do
Maranhão, estes espaços mudaram de característica. Atualmente a presença de grandes
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rebanhos bubalinos e aumentou do processo de privatização dos campos naturais, como
podemos perceber na foto abaixo.

Foto 01 – Cercas que mantém os búfalos presos
Foto: Braz Neto

No final dos anos 1990, os campos naturais passaram a receber as cercas como forma
de privatização destes, não apenas da pastagem, mas da água, peixes e dos demais recursos ali
presentes. A conseqüência foi o surgimento dos conflitos, entre as comunidades tradicionais e os
responsáveis pelas cercas, pois tal situação representa uma violação do direito de ir e vir.
É a partir dessas cercas e criação desordenada de bubalinos que os conflitos entre as
comunidades e criadores se intensificaram. Os fazendeiros contratam pistoleiros para vigiar as
fazendas e imporem ameaças aos moradores, como podemos identificar nos depoimentos de
uma das lideranças quilombolas de Camaputiua:
... quando em 2000, esses senhores chegaram lá em Camaputiua e dizendo aqui
vocês não vão fazer roça, aqui vocês não vão criar porco. Um quilombo que não
tem criação de suíno, ou não é quilombo, ou já está em situação bem de miséria,
porque gado ele não pode criar, a única criação que ele pode ter é um pato, é
uma galinha, é um suíno. Eles começaram a matar, matar mesmo abertamente
que o seu animal tava em sua frente eles chegavam matavam, e ainda
perguntavam, tu achou ruim? Com certeza se alguém dissesse que achava ruim,
eles fariam o mesmo que fizeram com o animal. (Padilha, 2011, Depoimento
ao SEMINÁRIO,Territorialidades ameaçadas e conflitos no Maranhão).
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O que podemos perceber atualmente é que os campos naturais do município de
Cajari encontra-se em processo continuo de privatização, onde as cercas estão presentes em
quase sua totalidade. São inúmeras cercas que se entrelaçam formando uma teia de arames com
amaras que terminam normalmente em portões. As antigas estradas que cortavam os campos e
serviam de acesso para os moradores das comunidades, agora se encontram recortadas por
arame e estacas. As inúmeras cercas que nem sempre pertencem a um mesmo dono, formam
verdadeiros labirintos de arame por onde muitas das vezes é o único espaço permitido para a
população transitar. Como obstante, há ainda a presença de jagunços que mantém vigilância
constante naqueles espaços, pois nem sempre é
permitido que a população seja autorizada a transitar.
Estas situações de limitações resultam em vários conflitos
já existentes, pois há comunidades que se organizam
para lutar contra tais operações, como podemos citar a
comunidade quilombola de camaputiua2, que não
permite que os campos próximos sejam cercados ou
colocado búfalos, porém esta comunidade vem
constantemente sendo perseguida por latifundiários que Foto02 – cercas no período de estiagem
com o patrocínio do poder judiciário agem para tentar Foto:
expulsa-los
acusando-os de invasores.
Braz Neto
Sobre a presença das cercas a liderança quilombola faz o seguinte relato:
No entanto no verão tem o crime já do meio ambiente, a grande tirada de
estacas que devasta muito os araribais das áreas de mananciais da beira dos rios
e também a questão da privatização que o campo como é um campo público, ele
na verdade ele não é público, ele fica privatizado, fica pra poucos e muitos ficam
sem ter aceso a esse campo que seria para todos, seria de uso comum e até o
impedimento da retirada do sustento da família, do pescado, até mesmo de
botar suas pequenas lavouras nos campos e também seus pequenos animais,
suas pequenas criações, como pato, porco. As pessoas ficam impedidas, toda a
comunidade que está à margem, a beira daqueles campos privatizados eles
sofrem muitas dificuldades, porque não tem a liberdade de criar, de ir e vir,
então a situação é muito difícil e como a gente viu a questão do búfalo.
(PADILHA, entrevista, 2012)

Os conflitos oriundos das atividades de cercamento tomaram os ambientes judiciais,
onde as comunidades questionam a atuação do judiciário, que segundo os agentes sociais
trabalham em favor dos latifundiários, e consideram que os descendentes De escravos que

2

Entende –se como comunidade quilombola de camputiua sendo uma das 27 comunidades que forma o território
de tramaúba.
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permanecem no território desde o período do trabalho forçado sejam invasores, enquanto os
latifundiários que apresentam documentos questionáveis são os donos legítimos, e portam são
contemplados favoravelmente em suas ações de reintegração de posse. Em entrevista concedida
em 2014, Ednaldo Padilha relata uma ação judicial pela qual respondem.
Ai a gente foi tirou as cercas, ai depois eles conseguiram uma reintegração de
posse, e aonde a gente questionava que a terra onde eles tava cercando era de
Camaputiua, e a escritura de Camaputiua que nossos antepassados compraram
é de 1932, e ele tinha comprado em 99, conseguiu uma escritura de 99 e o juiz
consegui uma liminar pra ele de reintegração de posse, que tava dentro da área
de Camaputiua, não tinha cadeia dominial, onde ele ganhou a questão, onde
hoje ainda ta lá essa cerca e a gente vê, ai um grupo de pessoas que queria nos
prejudicar por questões políticas foram, mandaram alguém cortar as cercas, e a
gente foi responde processo e hoje a gente tem uma condenação, saiu em 2011,
saiu a nossa condenação por turbação, foi o tribunal de São Luis, que já decidiu,
essa decisão de 37 mil reais por turbação da área. (PADILHA, 2014).

O fenômeno mais atual é a presença de cercas elétricas. Estas a partir dos anos 2000
vêm sendo utilizadas cada vez com maior freqüência. Este é mais um ato que para os moradores
representa uma violência, pois tais cercas correspondem a perigos constantes e há vários relatos
de pessoas e animais atingidos por este tipo de cerca. A cerca elétrica utilizada para manter os
animais presos estão expostas sem nenhuma proteção para as pessoas que transitam nos
diferentes horários, diurno e noturno. Sem iluminação durante o período noturno estas se
tornam verdadeiras armadilhas para a população. A maior preocupação das comunidades é com
as crianças que sempre viveram sem qualquer preocupação em transitam pelas estradas ou até
mesmo nas proximidades de suas casas, agora já não desfrutam mais dessa liberdade, pois é
difícil para uma criança pequena compreender o perigo que é uma cerca elétrica que em média
fica a menos de um metro do chão, estando estas permanentemente expostas a um acidente de
imprevisíveis conseqüências.
Santos 2012, em seu artigo TERRITORIALIDADE E CONFLITO: o caso do Território
Quilombola de Tramauda na Baixada Maranhense, considera as cercas como um dos atos de
violência sofrida pelas comunidades do território hoje denominado de Território Quilombola de
Camaputiua. Sendo esta uma das afirmações feitas em entrevista pela liderança do território.
... a questão das cercas é como a gente pode perceber que em nossas visitas a
gente já passou a ser vítima, nossa Valença é que a élise que bateu não morão.
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... então no verão tem o crime já do meio ambiente, a grande tirada de estacas
que devasta muito os araribais das áreas de mananciais da beira dos rios e
também a questão da privatização que o campo como é um campo público mas
ele na verdade ele não é público ele fica privatizado, fica para poucos e muitos
ficam sem ter aceso a esse campo que seria para todos, seria de uso comum e
até o impedimento da retirada do sustento da família né, do pescado, até
mesmo de botar suas pequenas lavouras nos campos e também seus pequenos
animais, suas pequenas criações, como pato, porco, as pessoas ficam impedidas
de.... então toda a comunidade que está a margem, a beira daqueles campos
privatizados eles sofrem muitas dificuldades, porque não tem a liberdade de
criar, de ir e vir, então a situação é muito difícil e como a gente viu a questão do
búfalo (QUILOMBOLA de Tramauba, 2009 apud SANTOS 2012).

O advento das cercas elétricas podem ser percebidas com ameaça para as
comunidades que além de terem seu direito de ir e vir violado, estão permanentemente como
um gatilho armado em sua direção, podendo a qualquer momento ser disparado e os tingirem de
forma fatal. Este perigo se apresenta tanto durante os meses de estiagem 3, quanto nos meses
chuvosos4. Pois, mesmo com os campos inundados as cercas permanecem presentes. Durante o
período de estiagem as cercas impossibilitam o deslocamento das pessoas e dos animais das
comunidades, no período chuvoso representam os perigos para as embarcações e os materiais
de pesca dos agentes sociais locais.
É possível também perceber a ampliação do processo de cercamento em ares que
não correspondem a campos, sendo que formações vegetais como: palmerais de coco babaçu, e
juçarais, assim como ares que são destinadas a roças das comunidades também vem sendo
constantemente cercadas, este fato pode ser constatado em comunidades como: Baiano,
Ladeira, Capoeira, Camaputiua, Tramauba, Bacuri entre outras.
A comunidade Baiano é um dos exemplos desse processo, onde um juçaral foi
totalmente destruído por um latifundiário e em seguida foi cercado e transformado em pastagem
para a criação bovina do referido latifundiário que se intitula dono da terra. Em continuidade da
devastação e cercamento, outra ares estava sendo devastada, era uma area de palmeiras e servia

3
4

Período corespondente aos meses que vão de junho a dezembro que as chuvas ficam escassas.
Período correspondente aos meses que vão de janeiro a junho onde há abundância de chuvas.
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para a comunidade desenvolver suas atividades de agricultura família, atividade econômica
fundamental para a reprodução física e social da comunidade.
Na comunidade Capoeira vem ocorrendo outro processo de desmatamento de
palmeiras de coco babaçu que já encontra-se cercada. Esta é uma atividade presenciada
constantemente nas comunidades do Território Camaputiua e em outras comunidades do
município de Cajari e demais município da baixada maranhense.
A dinâmica social que ocorre no território mencionado representa uma prática
recorrente no Esta do Maranhão, porém pouco recebe a atenção dos órgãos oficiais responsáveis
pelas questões fundiárias. As consequências da ausência do Estado são os constantes conflitos no
campo que, mesmo com as garantias de direitos constitucionais, vitimam os povos e
comunidades tradicionais presentes nos territórios.
A Constituição do Estado do Maranhão assegura a alienação dos campos inundáveis
do Estado, que devem ser de usos comunais e devem manter sua preservação. A Constituição
estadual em seu Art. 195 afirma: São inalienáveis os campos inundáveis das terras públicas e
devolutas de domínio do Estado, e o seu uso será disciplinado por lei, que assegurará as formas
comunais de sua utilização e a preservação do meio ambiente. De acordo com a Constituição
Estadual do Maranhão, os babaçuais devem ser utilizados como fonte de renda para o
trabalhador rural e deve ser assegurando sua preservação. O Art. 196 que trata dos babaçuais
assegura que: Os babaçuais serão utilizados na forma da lei, dentro de condições que assegurem a sua
preservação natural e do meio ambiente, e como fonte de renda do trabalhador rural. Parágrafo Único Nas terras públicas e devolutas do Estado assegurar – se - á a exploração dos babaçuais em regime de
economia familiar e comunitária.

O Estado do Maranhão se compromete em defender o meio ambiente através de
instrumentos específicos de proteção, como está presente no Art. 241- Na defesa do meio
ambiente, o Estado e os Municípios levarão em conta as condições dos aspectos locais e
regionais, e assegurarão:
V - a definição como áreas de relevante interesse ecológico e cujo uso dependerá de prévia
autorização:
a) os campos inundáveis e lagos;
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O que se percebe é que mesmo diante da Constituição estadual, não há políticas nem
instrumentos legislativos efetivos que regulamentem as atividades nas áreas dos campos
inundáveis, babaçuais e demais formações vegetais, que pela ausência de dispositivos legais
ficam expostos às diversas formas de intervenção que resultam constantemente em prejuízos
para o ambiente natural e para as comunidades presentes nesses ambientes as quais dependem
da utilização desses espaços para retirar os alimentos que praticarem suas atividades de
agricultura familiar crucial para sua manutenção e reprodução física e social.
As ações de intervenção dos latifundiários continuam presentes em diversas
comunidades e podem ser percebidas nos relatos das lideranças comunitárias.
Depois disso eles já enfincaram morão, a comunidade foi lá e tirou, mas eles
continuam, cercando, botando cerca eletrificada, desmatando, tentando impedir
as pessoas de fazer casa ameaçando mesmo, ameaçando toda a comunidade, e
eu tem período que eu tenho que ta fugindo, e até as crianças já sabem quando
ta a ameaça, porque eles já conhecem os carros, o carros começam passar com
os vidros fechados, vidros esciros, começas ta indo e voltando até as crianças já
acham que eles tão aprontando alguma coisa, as pessoas ficam com medo até
recomendam que eu tenho que sair da comunidade, que eu não posso ficar na
comunidade, porque há um risco muito grande. (Liderança QUILOMBOLA, 2014)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das atividades de campo e da relação com os agentes sociais, foi possível
perceber que as comunidades que podemos estabelecer relação de pesquisa, apresentam-se
angustiadas com os desdobramentos dos conflitos que se apresentam e agravam-se
constantemente. A presença de cercas elétricas nos campos e nas formações de babaçu vem
transformando negativamente a atuação das atividades familiares que sempre dependeram da
pesca artesanal para o alimento das famílias. A atividade extrativa do coco babaçu é fundamental
como complemento da agricultura familiar e em determinados meses do ano assume papel
principal na economia, quando as roças não estão produzindo é do coco que vem todo o sustento
das famílias.
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Com a presença das cercas estas atividades vem se tornando impossíveis, já que além
das cercas o latifundiários mantém segurança armada nos campos, e nas áreas de cercas. O
direto das comunidades de se locomover estão cerceados e os instrumentos estatais não
respondem às provocações dos agentes sociais. Neste sentido as comunidades revelam sua
impotência restante a estas as suas organizações políticas através das associações como forma
de manter a constate luta pela resolução das inúmeras demandas presentes nestas
comunidades.
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RESUMO
Este trabalho tem como proposta realizar um estudo de
caso das comunidades quilombolas de Cocalino, Pé do
Moro e Dona Juscelino a partir do ponto de vista
histórico cultural. Isto é, visa‐se compreender o
processo de formação dessas comunidades a partir de
suas realidades sejam sociais ou culturais e históricas,
tendo em vista aspectos da tradição e da sociabilidade.
O texto se propõe a elaborar uma discussão que tenha
como base uma tentativa de contextualizar
historicamente a formação dessas comunidades
quilombolas, bem como realçar os aspectos políticos
desse processo a partir de um ponto de vista histórico‐

antrolopológico e, assim, elaborar uma leitura que
possibilite maior destaque da cultura e da identidade
dessas comunidades.

PALAVRAS‐CHAVE: História, Cultura, Identidade, Sociabilidade, Tradição.

HISTORY / MEMORY QUILOMBOLAS COMMUNITIES IN THE UPSTATE TOCANTINS: BUILDING AN
IDENTITY
ABSTRACT
This paper aims to carry out a case study of maroon
communities Cocalino, Pé do Morro and Dona Juscelino
from the point of view of cultural history. That is, the
aim is to understand the process of formation of these
communities from their realities are social or cultural
and historical aspects with a view of tradition and
sociability. The text proposes to develop an argument

that is based on an attempt to historically contextualize
the formation of these maroon communities, as well as
highlight the political aspects of this process from a
historical point of view‐antrolopológico and thus
develop a reading that allows greater prominence of
the culture and identity of communities.

KEY‐WORDS: History, Culture, Identity, Sociaibility, Tradition.
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HISTÓRIA/MEMÓRIA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO NORTE DO ESTADO DO
TOCANTINS: CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE
INTRODUÇÃO
A importância de compreender a cultura do povo, principalmente quando se trata da
população rural que, em muitos casos, sofre com as transformações em seu modo de vida sem
ter a oportunidade de manifestar‐se no âmbito histórico‐político e ideológico, gera uma reflexão
sobre tal cultura e seu poder de resignificar aquilo que lhe foi imposto, o que demonstra uma
capacidade e/ou uma consciência por parte do povo, cujas ações na maioria das vezes foram
interpretadas como manifestações apolíticas. Neste sentido, conforme chama atenção Bosi
(1987), é preciso compreender que a cultura popular se constitui num jogo indefinido, ou seja,
muitas vezes aquilo que parece alienação, ignorância e atraso, na verdade é uma crença na
própria cultura, enquanto instrumento que permite uma construção permanente da vida
cotidiana. Não obstante, essa característica da cultura popular pode ser traduzida como uma
indefinição, parte integrante da constituição moral e valorativa da maioria da população que vive
no meio rural, cuja sociabilidade expressa costumes, hábitos e valores distantes dos vivenciados
nos grandes centros urbanos.
A questão do necessário reconhecimento dos Territórios Quilombolas ganhou espaço no
cenário nacional desde 1988 com a Constituição Federal e passou a ser encarada pelo Estado
como uma política pública de cidadania e acesso à terra, conforme reforça a Constituição: “Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir‐lhes os títulos respectivos” (artigo 68 da
Constituição Federal). Todavia, com relação ao reconhecimento das Terras Quilombolas quase
não houve avanço, pois a questão fundiária tornou‐se um dos empecilhos para a realização das
demandas históricas que acompanharam a população remanescente da cultura afro‐brasileira.
Além do mais o fato do isolamento da população quilombola reforça a dificuldade e o acesso no
que diz respeito à inserção dessa parcela da sociedade às políticas públicas de cidadania.
Uma das questões estruturais relacionadas à cultura africana no Brasil que continua
merecendo investigação e conhecimento, diz respeito aos aspectos historiográficos,
antropológicos da formação e distribuição da população de ancestralidade na África do território
brasileiro (Anjos, 2011). A população brasileira é composta pela miscigenação de três principais
grupos étnicos: os ameríndios, europeus e africanos. De acordo com Cunha (1998), os indígenas
já se encontravam em território brasileiro há 12 mil anos. Em 1500, com as grandes navegações,
os portugueses chegaram ao território brasileiro e um intenso fluxo migratório Portugal‐Brasil foi
estabelecido.
O tráfico demográfico forçado do continente africano para a América foi, durante quase
quatro séculos, uma das maiores e mais rentáveis atividades dos negociantes europeus (Anjos,
2011). As regiões brasileiras que receberam a maior quantidade de africanos foram às
correspondentes aos atuais Estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão,
Pernambuco, São Paulo e Pará (Andrade, 1988; Queirós Mattoso, 1982; Curtin,1969). No
entanto, a “vinda forçada” dessa população foi marcada por inúmeras formas de resistência que
devem ser compreendias no âmbito cultural, cuja característica realçam uma manifestação
política.
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Vale ressaltar, nessa conjuntura alguns formas de resistência como, por exemplo, o
aborto, suicídio, redução da capacidade e qualidade do trabalho, representavam formas de
libertação freqüentemente praticadas na época (Vila Real, 1996; Neme e Andrade,1987).
Contudo, a fuga era a maneira que os escravos encontravam de se livrarem da escravidão. Assim,
fugiam e se refugiavam em lugares de difícil acesso, que foram denominados quilombos. Devido
aos diferentes contextos geográficos e econômicos em que estiveram inseridos, os
remanescentes de quilombos apresentam diferentes histórias de formação e desenvolvimento. A
dificuldade da reconstrução histórica destas populações resulta principalmente da escassez de
documentos, dados historiográficos, sendo grande parte da história proveniente de narrativas
orais (Funari, 2006;Ribeiro,2005; Silva,1997). No Brasil, a geografia dos quilombos é muito
fragmentada, podendo se observar remanescentes por todo o território nacional (Diniz, 2008). A
Fundação Cultural Palmares certificou, de janeiro de 2004 a dezembro de 2011, 1.820
comunidades remanescentes de quilombos em todo o país, com exceção dos estados de Acre e
Roraima. A Região com maior número de comunidades quilombolas é a Nordeste, que conta com
1.169 grupos remanescentes de quilombos, correspondendo a 64,2% do seu total, seguida das
Regiões Sudeste, com 248 (13,6%), Norte, com 164 (9,1%), Sul com 131 (7,2%) e finalmente
Centro‐Oeste, com apenas 108 comunidades, equivalendo a 5,9% das comunidades certificadas
pela Fundação (Guimarães et al., 2012).
Nos séculos XVII e XVIII, o sertão do norte da capitania de Goiás, atual estado do
Tocantins, foi devassado por sertanistas, missionários, criadores de gado e aventureiros em busca
de ouro. A partir do descobrimento das minas do norte de Goiás, formaram‐se os primeiros
povoados com pequenos aglomerados populacionais constituídos por barracos que, mais tarde,
tomaram feições urbanas e constituíram os chamados arraiais, nos quais os negros foram maioria
entre os anos de 1780 e 1785. Os negros eram escravos fugidos de áreas mineradoras de outros
arraiais e por esse motivo ela ficou conhecida como Chapada de Negros (Oliveira Lopes, 2009).
Neste sentido, a capitania de Goiás foi um local ideal para a formação de quilombos, pois
estava afastada dos grandes centros administrativos portugueses e distantes das forças coloniais
militares responsáveis pela destruição dos quilombos. Além disso, apresentava tipos de terreno
que protegiam escravos fugidos. A fuga em canoa ou jangada era facilitada por três grandes rios:
o Araguaia, a oeste; o Tocantins, a leste; e o Paranaíba do Sul (Oliveira Lopes, 2009).
Vale ressaltar que essa região até a segunda metade do século XX ficou a mercê de uma
política partriarcalista, caracterizada pelo coronelismo, pela violência das relações sociais que
procurava reforçar cada vez mais a inferioridade da população afro‐brasileira. Tal cenário, só
começou a mudar com a chamada “Marcha para o Oeste” na década de 1930 a 1940 e com a
política de ocupação do Centro‐Oeste brasileiro, resultado da transferência da nova capital do
país para a região em 1960 e em seguida com a onda desenvolvimentista que se iniciou no final
da mesma década. Esses processos tinham como objetivo unir a nação e integrar os
denominados “vazios econômicas” como eram caracterizados a região Norte e Centro‐Oeste do
país (Ianni, 1979). No entanto, tal “ocupação” era acompanhada por uma política que
desconsiderava a realidade étnica da população afro‐brasileira, pois focava na integração social
por um viés economicista que tinha como pano de fundo o discurso da miscigenação (Schwarcz,
2003 e Ricardo, 1959).
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MATERIAL E MÉTODO
Segundo Vansina (1982), cada grupo social possui uma determinada identidade que é
tecida através da transmissão de hábitos, costumes e valores, pois é pela representação coletiva
que a tradição se expressa. Neste sentido, ela própria tem uma função que se faz presente na
estrutura organizacional do grupo, ou seja, na superfície social da comunidade. Portanto,
conforme reforça Vansina (1982), compreender a tradição e a cultura significa esmiuçar as
instituições suas formas e conteúdo por meio da oralidade, enquanto instrumento de pesquisa
que permitirá compenetrar o universo simbólico de uma determinada identidade, uma vez que
ela é uma mensagem transmitida de uma geração para a seguinte. Neste aspecto, descobrir seu
significado é penetrar dentro da própria tradição, através do envolvimento e da experienciação,
pois na tradição oral a informação histórica consciente é rara, e o que se percebe é que: “O
registro oral vem carregado de alusões poéticas, imagens ocultas, jogo de palavras com múltiplos
significados” (VANSINA, 1982, p. 160). Aqui, você coloca de maneira certa a referência do autor,
nome em caixa alta, dentro dos parênteses, entretanto, ao longo de todo o texto você não faz
isso...
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode‐se afirmar que este movimento de ocupação teve início com a chamada Marcha
para o Oeste, política do primeiro governo Vargas (1930‐1945), iniciada na década de 1930, cujo
objetivo era povoar o Centro Oeste do país. Esse processo gerou um movimento intenso na
região até as décadas de 1960. Além disso, o isolamento do extremo Norte goiano em relação ao
Sul do estado facilitava uma rede de comércio entre aquela região e os estados do Pará e,
principalmente, Maranhão. Praticamente não havia uma unidade econômica em Goiás até a
construção da rodovia Belém‐Brasília nas décadas de 1950 a 1960, pois a únicas rotas que
permitiam o acesso a região eram os rios Araguaia e Tocantins.
A partir das décadas de 1960/70, toda a área às margens da rodovia Belém‐Brasília se
destacou devido interesse de empresários, grileiros e fazendeiros na exploração das fartas terras
férteis existentes em toda extensão goiana da rodovia. Na área aqui estudada não foi diferente,
pois ela fazia parte de uma extensa faixa de terras integrada neste contexto de mudanças sociais
e econômicas, propiciando um crescimento da maioria dos municípios do antigo norte goiano.
Com o Regime Militar este crescimento foi direcionado para o setor agropecuário, uma
alternativa de baixo custo apoiada pela política de crédito do governo federal, via agências de
financiamento (Ianni, 1986).
Essa política acabou levando a uma corrida pela terra dando início a um período de
intensa especulação imobiliária. Foi nesse conjunto de medidas que se iniciou o processo de
reforma agrária do governo federal na região, uma política conservadora que entrava em choque
com os interesses denominados posseiros – como eram conhecidos os ocupantes dessa região –
que não possuíam o título da terra e que viviam em regime comunal de produção. A maioria dos
posseiros vinha de regiões nas quais se consolidava um modelo agrário concentrador, o que fez
da migração uma forma de resistência às imposições que os pré‐condicionavam a agregados e
subordinados. Essas constantes mudanças podem ser interpretadas como “fugas” frente às
transformações que regulavam suas vidas, caracterizadas por expulsões, evidentes ou
disfarçadas.
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O que se deseja enfatizar é que esse fluxo migratório tem na terra um elemento de luta e
de resistência. Neste caso, a cultura itinerante carrega um duplo sentido que tanto pode está na
permanência quanto na fuga, pois o que vale é a perspectiva de que a terra não pode ser
concebida como um bem, no qual a posse se dá pela compra, mas, sim por uma relação
valorativa que se caracteriza pelo vínculo e pela relação de pertencimento, vista na tradição, na
sociabilidade e na forma de produção (trabalho). Deste modo, tanto a permanência quanto a
fuga devem ser pensadas enquanto luta pela sobrevivência.
CONCLUSÕES
No Brasil, a geografia dos quilombos é muito fragmentada, podendo se observar
remanescentes por todo o território nacional (Diniz, 2008). No entanto, há uma lacuna no que se
refere ao negro liberto como ator do processo histórico pós‐abolição. No Tocantins, a situação
não é diferente, pois a produção historiográfica sobre a escravidão é escassa, principalmente
quando se refere ao século XIX e, sobre os quilombos na contemporaneidade, é quase
inexistente (Oliveira Lopes, 2009).
No que diz respeito a historia e a identidade dessas comunidades, vale ressaltar que é
preciso ir além do reconhecimento oficial, pois compreende‐se a necessidade de entender que
essa população se manifesta através de um discurso indefinido, ou seja, muitas vezes aquilo que
parece alienação, ignorância e atraso, na verdade é uma crença na própria cultura, enquanto
instrumento que permite uma construção permanente da vida cotidiana. Não obstante, essa
característica pode ser traduzida como uma indefinição, parte integrante da constituição moral e
valorativa do povo enquanto expressão de uma camada social marginalizada social e
economicamente (Bosi, 1987).
A partir desta perspectiva, pretende‐se desenvolver um estudo que busque ao mesmo
tempo as questões relacionadas com o universo cotidiano dessa comunidade quilombola e de
seu ambiente social, tendo em vista suas atitudes em relação a busca por uma identidade. Trata‐
se de buscar compreender uma atitude consciente dessas comunidades em meio ao processo de
modernização, pois, considera‐se que se houve uma consciência; ela deve ser compreendida
tendo em vista sua sociabilidade, configurada na tradição e expressada em seu imaginário sobre
o mundo. Partir‐se do principio de que seu ambiente, sua sociabilidade estão interconectados
com sua atitude, bem como estão vinculadas com o passado como elemento que atua no
presente.
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RESUMO
No presente trabalho fizemos um estudo do Repente
enquanto cultura popular presente notadamente na
Região Nordeste especificamente na cidade de Iguatu
Estado do Ceará. Metodologicamente nos utilizamos de
pesquisa bibliográfica e de pesquisa de campo através
de entrevista com um principais repentistas do
munícipio citado e do Estado do Ceará, o repentista
Jonas Bezerra. O imaginário do povo sertanejo vem à
tona com a arte de improvisar e divertir, dando origem
ao repente, que é um dos gêneros musicais mais
importantes da cultura nordestina. O repentista é o
artista que compõe e canta esses versos, acompanhado
de uma viola, e tem como arte o improviso. A cultura do
repente caracteriza‐se atualmente como uma cultura

que ainda existe e resiste à cultura de massa embora
tenha sofrido algumas alterações. Não se tem vestígios
da introdução de novos instrumentos apesar da
notoriedade que temos da introdução não
necessariamente de novos temas, mais sim uma
atualização constante dos temas tratados no repente,
não deixando no esquecimento os temas que deram
origem ao repente: o sertão e suas dificuldades do
nordestino.

PALAVRAS‐CHAVE: Repente, Cultura Popular, Improviso.

POPULAR CULTURE singing SUDDENLY: A SURVEY ON MUNICIPAL Iguatu CEARÁ
ABSTRACT
In the present work we studied the Suddenly while popular culture especially in the Northeast this specifically in the
city of Iguatu Ceará . Methodologically used in the literature and field research through interviews with key
repentistas cited and the municipality of Ceará , the Jonas repentista Bezerra . The imagery of backcountry people
comes up with the art of improvising and having fun , giving rise to the sudden, which is one of the most important
musical genres of northeastern culture . The repentista is the artist who writes and sings these verses , accompanied
by a viola, and its art improvisation . The culture suddenly currently characterized as a culture that still exists and
resists mass culture although it has undergone some changes . There is no trace of the introduction of new
instruments despite the notoriety that we have not necessarily introducing new themes , but rather a constant
update of the topics covered in suddenly , leaving the wayside themes which gave rise to a sudden : the hinterland
and its difficulties the northeast .
KEY‐WORDS: Suddenly, Popular Culture, Improvisation.
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A CULTURA POPULAR DA CANTORIA DE REPENTE: UMA PESQUISA NO MUNICIPIO DE IGUATU
CEARÁ
INTRODUÇÃO
Quem, “cidadão nordestino”, nunca escutou um repente? Tradição oral de raízes
fortes no nordeste surgiu como uma “ramificação” ou “descendência” melhor dizendo, dos
trovadores medievais da Península Ibérica e desde então vem se disseminando pelo mundo de
várias formas, até chegar ao nosso sertão na forma de cantoria.
Porém, colocamos aqui a observação de que o Repente (nordestino), não deriva
totalmente dos trovadores. Podemos afirmar que deriva somente na essência da produção de
versos de repente, e, por exemplo, os instrumentos utilizados na cantoria.
Em sua origem o repente, até então chamado de trova ou cantigas, classificadas em
cantigas de amor, amigo, escárnio ou maldizer apresentava um contexto amoroso no qual os
trovadores declaravam‐se ás suas amadas, geralmente amores impossíveis de se concretizar, ou
faziam sátiras e críticas ferrenhas ao regime da época.
Na atualidade a trova, ou seja, o repente, já adaptado ao contexto do sertão traz temas
vividos por esses repentistas no seu dia‐a‐dia que vai desde assuntos ligados à ciência até a
história sagrada, contos religiosos, etc.
Apesar de na sua gênese, os cantadores não terem tido uma educação formal, hoje eles
são considerados como homens de estudo, bem informados e atualizados já que a plateia, que é
quem faz a escolha dos temas, escolhe temas aleatórios, principalmente da atualidade como
política, futebol e outros além de fatos sociais e temas que envolvem as leis da natureza.
Neste trabalho iremos apresentar o Repente, sua origem, seus gêneros e alguns dos
principais repentistas da cidade de Iguatu‐Ce tendo por objetivo aqui, compreender a cultura da
cantoria de repente enquanto manifestação cultural, especificamente no município de Iguatu‐Ce.
Demostraremos como surgiu o repente na cidade, de que forma ele é repassado para outras
gerações, quais os principais temas abordados e de que maneira vivem esses repentistas. Uma
pequena viagem na cultura local através do relato de histórias de alguns desses fantásticos
cantadores.
MATERIAIS E METÓDOS
Pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo (entrevista).

CONCEITUANDO CULTURA POPULAR
Cultura é tudo aquilo que é fruto da ação humana seja ela material ou imaterial se
localizando no âmbito da produção e reprodução de relações sociais determinadas, de forma a
construir uma identidade cultural.
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Cultura [...] é tudo aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, lei,
os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da
sociedade. MARCONE & PRESOTTO apud (in Kahn 1975:29).

A cultura nasce da interação e da adaptação do ser humano ao ambiente em que vive
fazendo desse ambiente o seu palco de inspiração e comunicação com outros povos, e trazendo
consigo as tradições que são adquiridas, apresentando‐se visivelmente através de manifestações
artísticos culturais.
Dentro do conceito mais geral de cultura existem conceitos mais específicos a respeito
das “formas de cultura”, cultura erudita, cultura popular. Aqui abordaremos a cultura da Cantoria
de repente que é tida como uma expressão cultural e que é compreendida dentro do conceito de
Cultura Popular.
A inspiração advinda da cultura popular é expressa através dos acontecimentos e fatos
que ocorrem no dia a dia das pessoas, diferindo‐se assim da cultura erudita expressa nos bancos
das academias, sendo valorizada muitas vezes apenas por quem tem um saber científico.
A Cultura Popular como uma das formas de cultura, pode ser entendida como forma de
manifestação cultural que é produzida pelo povo e para o povo, povo este que alguns autores
trazem como enquadrado dentro da classe “subalterna” excluída socialmente. Mas o que na
verdade fazem de suas manifestações culturais, dança, música literatura, folclore, crenças entre
outros, é uma verdadeira cultura produzida pelo povo e de acordo com as necessidades desse
povo, que pertence a uma determinada sociedade e a um determinado grupo social que
estabelece entre seus membros relações social determinada de acordo com suas necessidades.
Podemos dizer que a cultura popular trata de manifestações da realidade dentro da
manifestação cultural. Os artistas da cultura popular tem seu conhecimento de mundo não por
exigências de algum sistema de educação formal, por exemplo, a escola, mas como objeto a ser
transformado em arte e expresso socialmente para a população, embora atualmente reine
dentro da cultura popular a presença de atores que buscam cada vez mais serem cultos diante
das novas exigências introduzidas dentro da própria cultura ainda que esta seja “popular”.
Pelo menos boa partes dos artistas da cultura popular não estão em busca de uma
realidade científica e burocrática como a cultura erudita, mas sim estão a todo tempo utilizando‐
se do conhecimento real produzido não importando sua produção, (cientifica ou senso comum).
Dizemos que não importa se o conhecimento é do senso comum ou científico porque
indiretamente o artista popular se utiliza de conhecimentos produzidos pela ciência, ainda que
em baixa proporção em comparação ao uso do conhecimento produzido pelo senso comum. O
conhecimento científico, pouco utilizado, contudo ainda assim utilizado, é remetido à ciência
indiretamente, porque, por exemplo: o repentista se utiliza dos temas pedidos (mote) seja
qualquer tema, ele necessita ter um conhecimento vasto de mundo, o que indiretamente
envolve o conhecimento científico, ora, ele não tem que provar que a globalização é boa ou ruim,
que ela existe ou não etc., mais ele tem que usa‐la nos versos de repente e ainda assim fazer a
rima correta.
Enveredamos pelo mundo da cultura popular, percebendo que ela tem que ser vista
como a expressão da realidade de um determinado grupo social, ela é a caracterização
material de suas relações internas e externas com outros grupos. A cultura não segue um
modelo padrão, mas, ao contrário, está em constante movimento, transformando‐se,
adaptando‐se às novas realidades e desafios que a sociedade impõe. FEIJÓ 2001 p.28.
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Ressaltamos que na cultura popular da cantoria de repente, essa condição de utilização
indireta do “conhecimento científico” vem se destacando mais nitidamente na atualidade em
decorrência da criação dos festivais de viola, porque a partir disso foi que os poetas por
necessidade competitiva passaram a ter um conhecimento ainda mais vasto de mundo, pois um
vasto conhecimento sobre o tema ajuda em um melhor desenvolvimento dos versos e da rima o
que acarreta também, cada vez mais, um conhecimento maior da sua própria realidade social
local, regional e nacional e até de certa forma mundial, já que o advento da globalização até
certo ponto desregionaliza os temas da cultura popular e coloca‐os no âmbito maior, agora
mundializado sendo a realidade social local, regional e nacional, geralmente fruto da realidade
mundial.
A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA CANTORIA DE REPENTE
A Cultura Popular do Repente teve sua origem ainda na época medieval, sobre a qual
temos conhecimento da existência da tradição de expor a realidade concreta, ou seja, a realidade
em que se vivia na época, e da realidade abstrata, mostrando, assim, tudo o que era relacionado
aos sentimentos, paixões e amores dos homens e mulheres da época, através de canções
intituladas de trovas.
As trovas ou canções originadas no contexto da idade média fazem parte do conjunto
cultural da Europa, que se revela principalmente sobre as formas de artes literárias. Na época
eram feitas as Cantigas de amor, de amigos, de mal dizer e de escárnio como formas de passar a
sociedade os sentimentos ou a realidade social.
As cantigas de amor eram feitas de um homem a uma mulher revelando a ela o seu amor
platônico sentido por ele, porém este amor não poderia ser correspondido em função de algum
obstáculo que existia entre eles. Ou ela era de classe social mais abastada que ele ou ela era
comprometido.
Já as Cantigas de Amigo possuíam o eu lírico feminino e consistiam no desabafo de uma
mulher acerca do seu amor, saudades ou ciúmes, pelo seu amigo (namorado assim intitulado) e
ainda falava sobre a sua condição enquanto mulher dentro da sociedade patriarcal que lhe
reprimia desde a sua participação na sociedade até aos seus sentimentos mais íntimos.
As Cantigas de Escárnio, por sua vez tinham por finalidade criticar de forma a ridicularizar
o sistema, alguém ou alguma coisa que incomodava ou que não era considerado como bom ou
conveniente à sociedade da época.
E por fim as Canções de Maldizer são ao contrário das Cantigas de Escárnio, uma crítica
direta e violenta ao sistema, a algo ou a alguém citando os criticados nominalmente.
As cantigas medievais tinham características especificas e notórias como a subjetividade,
a superioridade da mulher no amor, o teocentrismo (o uso constante das palavras Deus ou de
alguma palavra que expresse o cristianismo). Estas características fazem parte do conjunto
ideológico expresso na forma de trova com um conteúdo aligeirado advindo da concepção de
mundo, de momento, de sentimento individual ou coletivo do trovador que era cantado como
forma de ser melhor e mais rápido compreendido pelo público que o assistia. Melhor dizendo, a
trova surge como forma mais rápida e fácil de expressar entendimentos da cultura da época.
Assim podemos afirmar que os Repentistas ligam‐se aos trovadores da época medieval
pela característica de transformar a realidade social de determinado lugar, momento ou
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individuo em poesia de improviso, ou seja, assemelham‐se pela característica de fazerem os
versos “de repente”.
Porém, esta tese ao relatar que os repentistas descendem dos trovadores, não se
concretiza por completa e não é muito aceita por alguns repentistas, pois enquanto os
trovadores são de uma cultura erudita, publicam em livros etc., (apesar de algumas referências
tomarem‐na como correta) os Repentistas são artistas da cultura popular que produzem a sua
arte, o repente, em espaços nos quais o público pede o tema a ser cantado em repente.
Especialmente forte no nordeste brasileiro o repente é uma mescla entre poesia e
música, na qual predomina o improviso, a criação de versos de repente. A criação de
versos de repente é diferente da poesia dos poetas trovadores que criam suas trovas
como obra de arte, como literatura e que as divulgavam em livros. Já os poetas
repentistas fazem versos de improvisos, na hora junto ao povo que diz um mote. (SILVA
& SILVA, 2011.).

O Repente tem assim a sua origem advinda de características da cultura medieval do
Trovadorismo, quanto ao aspecto do improviso, já que os cantadores de repente, são artistas
improvisadores de versos que vêm as suas mentes “de repente”.
A música expressa pelos repentistas é fruto de uma cultura que vai expor os mais diversos
sentimentos, sejam sentimentos de mundo ou paixões, amores, e dentre outros. Os repentistas,
devido a sua capacidade de improvisar versos vão cantar sobre os mais diversos temas, fazendo
abordagens sobre a natureza, e as condições reais, concretas ou abstratas em que vivem os
homens em sociedade. Através dos repentes, os repentistas usam os seus versos como forma de
demostrar uma cultura popular mostrando‐se assim com um alto poder de conhecimento, que
geralmente não vem das academias, mas que é adquirido e repassado de pais para filhos através
das mais diversas formas de perpetuação das culturas, destacando‐se principalmente a forma
oral, pela qual não só a cultura do repente mais outras formas de cultura popular são
transmitidas.
A cultura do repente no Brasil tem aproximadamente duzentos anos de existência,
surgida no interior rural do sertão nordestino, segundo o poeta Jonas Bezerra1 a cultura do
repente começou na Serra do Teixeira localizada no Estado da Paraíba por meio dos Repentistas
Romano do Teixeira, Hugulino Sabugi e Nicândro Nunes, sendo o nome de seu pai Augustinho
Nunes da Costa conhecido na cultura do repente como pai da cantoria já que foi ele o pai dos
fundadores da cantoria repentista brasileira, e de lá pra cá são quase duzentos anos de
existência.
Na cultura da cantoria de repente, é ressaltado a hereditariedade 2que consiste na
transmissão da inspiração de pai pra filho de geração a geração, afirma o repentista Jonas

1

Repentista natural de Iguatu, atualmente atua em dupla com seu pai em Iguatu. É um dos repentistas o mais jovem
com apenas 25 anos, tendo começado a cantar profissionalmente como repentista aos 15 anos. Gentilmente este grande
repentista iguatuense nos concedeu uma entrevista que nos serviu como caminho para um melhor conhecimento a
respeito da cultura da cantoria de repente.

6

Colocamos aqui hereditariedade em um sentido sociocultural e não no sentido biológico da palavra, porque as
pesquisas antropológicas demonstram que a cultura não é passada enquanto herança biológica.
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Bezerra, assegurando que é descende de uma família de repentistas tanto por parte de sua mãe
como de seu pai, com quem atualmente canta em dupla.
A cantoria com os seus quase duzentos anos de existência e de resistência, resistência ao
sistema massificador da mídia globalizada, a inovações musicais, rítmicas e instrumentais, ainda
permanece com a viola, mesmo que na história da cantoria:
...em sua gênese, três repentistas históricos por nomes de, como Cego Aderaldo (cantava
com a rabeca) o poeta Serrador (cantava com a rabeca) e o poeta Romano do Teixeira
(que cantava com o pandeiro) tenham feito profissão sem a viola com o pandeiro e com
a rabeca (violino de madeira com quatro cordas que fere com um arco). Tirando esses
três nomes os demais repentistas até aqui cantam única e exclusivamente com a viola
segundo o poeta repentista de Iguatu‐Ce, Jonas Bezerra. [...] a gente vê a cantoria como
simples manifestação cultural, ele nos diz que visualmente uma cantoria é muito
simples, restringindo a cantoria apenas a dois cantadores com suas violas, mas que a
cantoria tem uma contribuição muito importante para formação da identidade cultural
do Nordeste (JONAS BEZERRA, Entrevistado).

Os repentistas trazem consigo a expressão da sabedoria popular, pega aspectos da cultura
do povo relacionados à sabedoria popular passada e atual, e a partir daí mostram os aspectos
específicos destas culturas e a maneira como estas se apresentam no dia a dia transformando‐se
em um repente, nos possibilitando dizer que os cantores de repente atuam como agentes
descentralizadores de cultura, principalmente a Nordestina seja ela passada ou presente.
“A imagem do repentista como um analfabeto genial, um roceiro ingênuo e boêmio
capaz de cantar a noite inteira por uns trocados, um lidimo representante da pureza do povo, é
falsa, paternalista e exótica”. (MACIEL & MONTEIRO).
A cantoria de repente sofreu algumas poucas modificações, com o decorrer do tempo. A
criação “atual” dos festivais e campeonatos de violas foram os introdutores dos aspectos mais
notórios, como a questão da exigência das rimas necessariamente com as mesmas terminações
de letras e não apenas com os sons das palavras, do repentista ter por necessidade competitiva
um maior e mais amplo conhecimento de mundo, o que fez inclusive com que surgissem alguns
repentistas intitulados pela categoria como “cantadores que tentam fazer um canto maior” que
tem como foco a não regionalização de seu repente e ser expressivamente mais forte frente aos
cantadores mais tradicionais que tem como conhecimento e tema principal a realidade do sertão,
do nordeste, etc., além do desencadeamento de “Cantadores mais cultos” vinculados a temas de
atualidade.
No soneto abaixo temos nitidamente a comprovação de que os repentistas atualmente
têm conhecimento não só do que é o sertão, o Nordeste, “do cabra da peste”, mas sim têm o
conhecimento do mundo de contradições em que vivem.
Eu sou rico e pobre
(Soneto)
Na riqueza vivo sendo um egoísta
Usando o poder para atrocidade
Não sou a favor que haja igualdad
Por que sigo a lógica de um capitalista.
Na pobreza mudo, faço caridade,
Sou simples, sou meigo, brando e paisagista.
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Acredito que, outra vida exista
Cultivando os frutos da felicidade.
Eu sou mais ser pobre, que sofre e partilha,
Do que ter riqueza, fazendo quadrilha,
Enganando o povo e se mostrando nobre.
Perante isso tudo, há uma certeza:
_Eu sou muito pobre para ter riqueza,
Mas sou muito rico por que nasci pobre.
Autoria: Jonas Bezerra

Podemos citar ainda como exemplo de “novo” dentro da cultura da cantoria de repente, a
introdução do contrato como forma de substituição à bandeja. Enquanto a bandeja consiste em
uma forma de espontaneidade de pagamento do público aos cantadores sendo que a maior
parte do valor apurado fica com os cantadores, o contrato consiste na “terceirização” onde se
tem um contratante, geralmente dono do espaço onde vai ocorrer a cantoria, que contrata os
cantadores por um preço estabelecido, e que cobra por per capita ou mesmo por bandeja do
publico presente, (mais geralmente com contrato cobra‐se por per capita) e todo o valor apurado
vai para o contratante, que tem como custo o valor do contrato lucrando assim o valor restante
apurado.
A produção empresarial da arte popular – qualquer que seja a orientação ideológica e
política de seus responsáveis – retira‐lhe duas dimensões sociais fundamentais.
Alterando a data, local de apresentação e a própria organização do grupo artístico, ela
transforma em produto terminal, evento isolado ou coisa, aquilo que em seu contexto
de ocorrência, é o ponto culminante de um processo que parte de um grupo e que a ele
retorna, sendo indissociável da vida desse grupo. (ARANTES 2006 p.20)

A introdução do contrato se deu principalmente pelo aspecto de cada vez mais a cantoria
migrar não só do campo para as cidades, como também migrar de espaços públicos como feiras e
adentrar paulatinamente a espaços mais restritos como palcos para a realização de eventos com
cantadores ou de cantadores. Até certo ponto a introdução do contrato na cantoria passou a
garantir uma renda certa aos cantadores que atualmente têm possibilidades de sobreviver única
e exclusivamente com a renda das cantorias. Em Iguatu o valor médio cobrado pra se fazer uma
cantoria a partir do contrato, dependendo da distância e do local, se situa por volta de R$
1.500,00, o que equiparado ao valor atual do salário mínimo equivale a cerca de 2,4 salários
mínimos, lembrando ainda que “alguns repentistas fazem uma média de dez a quinze shows por
mês (ou até mais), geralmente a partir do mês de maio, época de maior contratação de shows de
cantoria, além de participações em festivais, segundo o repentista Jonas Bezerra.
“[...] o palco substituíram as feiras, os botecos, fazendas e dessa forma os motes se
tornaram estereotipados para atender ao gosto do público urbano os cantadores tendem
a se urbanizar cada vez mais, no entanto, a essência da poesia improvisada, conforme seu
exegeta vem de uma veia telúrica, continuam‐se a cantar a paisagem sertaneja, os mitos,
os valores antigos, a nostalgia de um mundo arcaico afirma Éusio e Wilson.”. (MACIEL &
MONTEIRO s/d).
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Como bem nos coloca ARANTES 2006 p.19, “Embora se procure ser fiel a “tradição”, ao
“passado” é impossível deixar de agregar novos significados e conotações ao que se tenta
reconstituir”.
A cantoria de repente vem cada dia mais ganhado espaço e mantendo a credibilidade
entre seu público. Há atualmente espaços como filmes (O alto da compadecida, derivado de três
cordéis) novelas e peças de teatro em que o repente se faz presente. Mas isso não nos tira a
conclusão de que a cantoria de repente se resume basicamente a cultura nordestina cujo público
em maior proporção é o Nordestino.
Apesar de hoje em dia haver a cantoria de repente em São Paulo e Brasília, por exemplo,
o público presente nessas outras regiões é de acordo com o poeta Jonas Bezerra o público que
migra do Nordeste, e os próprios repentistas que promovem a cantoria nestas outras regiões são
nordestinos, que geralmente estão lá pelo fraco mercado de shows de cantoria de repente aqui
na nossa região em algumas épocas do ano, principalmente na época das chuvas e do carnaval.
Esta questão da cultura da cantoria de repente nas grandes cidades se dá também pelo fato do
êxodo rural, do deslocamento de pessoas do meio rural para o meio urbano, levando consigo a
cultura anterior.
O município de Iguatu Ceará é situado em uma região considerada pelos repentistas como
“uma região propiciadora do transito de repentistas de cidades circunvizinhas, como afirma o
poeta Jonas Bezerra, até mesmo por ser uma cidade polo da região centro sul do estado”.
A respeito da cultura do repente na cidade de Iguatu, podemos afirmar de acordo com a
entrevista feita com o poeta Jonas Bezerra e com fontes bibliográficas, que a cultura do repente,
teve início com os primeiros repentistas que migraram para a cidade.
Como principais nomes até hoje reconhecidos pela categoria de repentistas e pelo público
da cantoria, os repentistas: Alceu Valentino, Chico Alves, Geraldo Amâncio, Sebastião da Silva,
Louro Branco, conhecidos como grandes nomes do repente em Iguatu existe outros nomes além
dos anteriormente citados, como Lourival Pereira, Chico Crizanto, Antônio Maracajá, (este último
já falecido) além da dupla Jonas Bezerra (nosso entrevistado) e Chico Alves seu pai.
De acordo com o poeta Jonas Bezerra: “a cultura do repente em Iguatu, a nível
profissional, tem não menos que três ou quatro repentistas naturais de Iguatu, sendo os demais
frutos de uma migração, pois os principais e “primeiros” repentistas que se destacaram e esse
destacam em Iguatu são de cidades distintas da região. A exemplo, Louro Guedes do município
de Cedro, Paulo Nascimento da cidade de Aiuaba, Lourival Pereira da cidade de Jucás, Antônio
Maracajá do município de Acopiara, Geovane Coelho da cidade de Tauá, Geraldo Amâncio
também do município de Cedro Márcio Laurentino da cidade de Paulista‐PB e Louro Branco do
município de Jaguaribe”.
Em Iguatu a difusão da cultura do repente se deu principalmente por meio da Rádio
Iracema (atual Rádio Liberdade AM de Iguatu). Nessa rádio se deu início ao programa cujo
coordenador era o repentista aqui já citado Chico Crizanto, que consistia em um programa que
iam diversos repentistas cantarem seus repentes. A rádio foi desta forma um porto seguro para a
difusão e fortalecimento da cultura do repente em Iguatu‐Ce.
Atualmente a nível municipal, Iguatu funcionam como um dos principais meios de
difusores da cultura da cantoria de repente, tendo como exemplo o projeto de festival de viola
promovido anualmente pelo SESC de Iguatu e alguns eventos produzidos na cidade.
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Apesar de a cantoria ser um estilo musical muito apreciado e em constante disseminação
pelo país, a mesma não se configura atualmente com grandes modificações na sua forma, e em
seu interior enquanto cultura. Ao contrário de outras culturas populares como o forró que teve
grandes alterações na sua forma, introdução de novos instrumentos, o que fez com que surgisse
outro estilo de forró como o eletrônico, e principalmente nas suas composições que cada dia
mais vem levando ao apelo sexual, a cantoria não sofreu essa grandes alterações estilísticas.
Foi da cantoria que surgiu muitos estilos de modalidades musicais e que hoje fazem mais
sucesso do que a própria cantoria. A exemplo disso o próprio cordel que não veio propriamente
da cantoria, mas que fez uma fusão com a mesma, a cantoria passou então a levar o nome do
cordel, porque nas cantorias também se canta o cordel, o romance expresso pelos cordelistas,
passaram a ser cantados pelos repentistas.
Outros gêneros que também surgiram da cantoria destacasse o coco de embolada, que é
o estilo em que os emboladores cantam com o pandeiro improvisando, veio também o poema a
canção, o recital, estilo mais parecido com o poeta Patativa do Assaré, o baião de Luiz Gonzaga,
veio o xaxado, o xote, a vaquejada o aboio, sendo assim todos esses estilos advindos da cantoria.
...Da fusão da cantoria com o cordel, levou o cordel ao teatro do teatro para o cinema e
do cinema para o mundo. O Brasil concorreu ao Óscar pela primeira vez com a indicação
do filme o Auto da Compadecida, que vem do cordel. (JONAS BEZERRA, Entrevistado).

Podemos dizer que a grande diferenciação entre a cantoria de repente e o forró,
principalmente o moderno, é a condição de não apelo à erotização além da diferença na
composição musical com relação às rimas. Pois, na cantoria de repente os cantores só rimam
necessariamente com as mesmas terminações de letras e não apenas com os sons das palavras,
diferentemente do forró. As composições musicais do forró mais tradicional são advindas de
composições de cantadores de repente, o que lhes conferem uma rima maior no final das frases
com a mesma terminação de letras.
Esse aspecto dos cantores de repente só rimarem necessariamente com as mesmas
terminações de letras aparece como uma exigência dentro da cultura do repente devido ao
surgimento dos festivais de viola, uma vez que estes festivais são julgados a partir de critérios
estabelecidos pela categoria dos repentistas. Os critérios estabelecidos para o julgamento são a
Rima, a métrica que é o tamanho do verso em silaba e a oração que é o tema que deve ser
cantado sendo geralmente chamado no festival de sextilha, que sempre se destaca como o
gênero mais utilizado e preferido pelos cantadores de repente principalmente por ter uma
construção estética de uma estrofe com rimas deslocadas constituídas por seis versos de sete
sílabas. “Os motes mais pedidos são em sextilhas, o repente mais rápido e dá uma complexidade
no que se pretende apresentar”. (MACIEL & MONTEIRO s/d).
Porém, na Cultura do Repente ainda se destacam outros gêneros poéticos como as Sete
Linhas ou Sete Pés, que surgiu como adaptação da sextilha consistindo basicamente na rima dos
versos pares até o quarto, como na sextilha, o quinto verso rima com o sexto e o sétimo verso
rima com o segundo e o quarto; a Décima que tem origem clássica e é tido como um estilo
bastante apreciado consistindo na finalização da estrofe com a sentença dada; o Mourão que
consiste na condição em que os cantadores cantam em diálogo e ficou conhecido como desafio,
e apesar de inicialmente sua forma ser sete versos ao longo do tempo vem sendo substituídos
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pela a forma de cinco versos. Além destes existem ainda o Brasil Caboclo que consiste em uma
estrofe de dez versos e sete silabas seguindo o mesmo estilo da Décima sendo ainda considerado
como um dos estilos mais usados pelos repentistas nordestinos.
Geralmente o desafio se desenrola num tremendo duelo, numa verdadeira briga poética,
cuja arma o verso rápido, gracioso e pitoresco, cheio de vivacidade e vigor. Os
cantadores do Ceará e dos estados Nordestinos, diferem muito de cantadores de outras
regiões do país, pelas modalidades que adotam e pela melodia que acompanham os seus
repentes, ao calor das pelejas. (MACIEL & MONTEIRO s/d).

CONCLUSÃO
Expresso a partir da pesquisa realizada no município de Iguatu‐Ce, um pouco da cultura
da cantoria de repente enquanto um tipo de cultura popular originada na zana rural do interior
do nordeste brasileiro, que vem atualmente sofrendo algumas transformações na forma de como
se apresenta ao público.
Os novos espaços conquistados e ocupados, as novas exigências estilísticas etc., mas que
em sua essência continua a cantar a cultura do nordeste, o sertão nordestino e a sociedade como
um complexo de relações sociais, culturais, ideológicas, políticas e econômicas, que se
entrelaçam e formam a cultura, cultura de massa, cultura popular, cultura material, cultura
imaterial, enfim que forma a cultura dos homens, expressa a partir dos seus sentimentos de
mundo.
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