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continuando. Tinha mais velhos do que eu aqui, que 
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INTERLOCUÇÃO ENTRE O CURRÍCULO ESCOLAR E OS SABERES DA 
TRADIÇÃO ORAL 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva compreender como o currículo escolar de uma escola 
municipal de Canavieiras no estado da Bahia pode reconhecer os saberes da 
tradição oral pertencentes às comunidades de Campinhos e Atalaia, situadas no 
mesmo município. Em linhas gerais, para discutir sobre Currículo, Tradição Oral, 
Narrativas Orais e Prática Pedagógica, dialogou-se com SILVA (1995; 2000); 
MACEDO (2011;2013); HAMPATÉ BÂ (1977;2003); FERREIRA NETTO (2008); 
ALVES (2002). A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e tem como 
procedimento metodológico o estudo de caso do tipo etnográfico, tendo a inserção 
da pesquisadora na escola e na comunidade por um período de três meses, para 
acompanhamento das atividades cotidianas dos sujeitos colaboradores.  Como 
instrumentos de coleta de dados, utilizou-se conversas, diário de campo e 
entrevistas semiestruturadas com gravação das narrativas orais em vídeo. 
Participaram da pesquisa os alunos da Escola Comunitária São Boaventura e trinta 
moradores das comunidades tradicionais de Campinhos e Atalaia.   A organização e 
análise dos dados foi realizada a partir das transcrições das narrativas orais e da 
identificação dos conhecimentos e saberes que elas apresentam, e revelou a 
riqueza de conhecimentos e saberes pertencentes aos moradores das comunidades 
tradicionais. Através do planejamento e da prática pedagógica, pretende-se 
colaborar com um currículo escolar que promova e valorize as tradições culturais, os 
conhecimentos locais e o modo de vida dos alunos. Como produto desta pesquisa, 
propomos orientações curriculares para as escolas do município de Canavieiras no 
sentido de acolher e valorizar os conhecimentos e saberes presentes no cotidiano 
dos alunos, a fim de reconhecer que as comunidades tradicionais localizadas no 
município possuem mestres e mestras de saberes da tradição oral e que esses 
conhecimentos e saberes são capazes de dialogar com os conhecimentos 
escolares; propomos também a produção de um livro de Narrativas Tradicionais 
Orais, para que os professores e alunos do município possam, não somente ter 
conhecimento e acesso, mas que façam uso desse material em seus planejamentos. 

  
 

Palavras-chave: Cultura popular. Narrativas orais. Práticas pedagógicas. 

 

 

 

 



 

INTERLOCUTION BETWEEN THE SCHOOL CURRICULUM AND THE 
KNOWLEDGE OF ORAL TRADITION 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to understand how the school curriculum of a municipal 
school in Canavieiras in the state of Bahia can recognize the oral tradition knowledge 
belonging to the communities of Campinhos and Atalaia, located in the same 
municipality. In general terms, to discuss Curriculum, Oral Tradition, Oral Narratives 
and Pedagogical Practice, dialogue with SILVA (1995, 2000); MACEDO (2011; 
2013); HAMPATÉ B (1977; 2003); FERREIRA NETTO (2008); ALVES (2002). The 
research is characterized as qualitative and has as a methodological procedure the 
case study of the ethnographic type, with the insertion of the researcher in school 
and in the community for a period of three months to follow the daily activities of the 
collaborating subjects. As data collection instruments, conversations, field diaries and 
semi-structured interviews with video oral narratives were used. The students of the 
São Boaventura Community School and thirty residents of the traditional 
communities of Campinhos and Atalaia participated in the research. The organization 
and analysis of the data was carried out from the transcripts of the oral narratives 
and the identification of the knowledge and uderstanding that they present, and 
revealed the wealth of knowledge and knowledge belonging to the residents of the 
traditional communities. Through planning and pedagogical practice, we intend to 
collaborate with a school curriculum that promotes and values cultural traditions, 
local knowledge and the way of life of students. As a product of this research, we 
propose curricular guidelines for schools in the municipality of Canavieiras in order to 
welcome and value the knowledge and knowledge present in the students' daily lives, 
in order to recognize that the traditional communities located in the municipality have 
masters and masters of traditional knowledge oral and that this knowledge and 
knowledge are capable of dialoguing with school knowledge; we also propose the 
production of a book of Traditional Oral Narratives, so that teachers and students of 
the municipality can not only have knowledge and access, but also make use of this 
material in their planning. 
 
 
Keywords: Popular culture. Oral narratives. Pedagogicalpractices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os saberes presentes no cotidiano da escola, mas que não são 

reconhecidos pelo currículo. Percebe-se que alguns conhecimentos foram eleitos 

como formativos pelo currículo escolar, em detrimento de outros pertencentes a 

grupos sociais desprivilegiados e marginalizados. Esses grupos têm muito a dizer ao 

currículo escolar, porém, suas vozes, suas experiências e vivências são silenciadas 

e ignoradas.   

Diante dessa realidade, investigamos as possibilidades de estabelecer 

diálogos entre o currículo escolar e os saberes pertencentes à formação cultural e 

histórica dos alunos que, juntamente com os professores, gestores, funcionários, 

famílias, comunidade e movimentos sociais, são “atores curriculantes” (MACEDO, 

2013), porque estão implicados nas ações do currículo.  

Dentre os múltiplos saberes invisibilizados pelo currículo, estão os 

conhecimentos pertencentes às comunidades tradicionais, localizadas no entorno da 

escola. Elas abrigam um povo conhecedor de sua identidade, de sua formação e de 

processos educativos capazes de construir uma escola onde as questões culturais e 

tradicionais estejam presentes, dialogando entre si, reconhecendo-se e 

complementando-se (MOREIRA E CANDAU, 2008). 

 Possibilitar esse cruzamento de culturas e a horizontalização entre os 

diferentes saberes, pode favorecer a construção de um currículo que fuja das 

concepções tradicionais e parta para perspectivas mais críticas e pós-críticas 

(SILVA, 1999), e que não seja visto como conjunto de conteúdos e métodos a serem 

aprendidos pelos alunos, mas sim, como um esforço de introdução a um 

determinado modo de vida (SILVA E MOREIRA, 2009).  

Uma prática pedagógica vinculada com as questões culturais do local onde se 

vive, abre espaços de interlocução entre o currículo escolar e os saberes das 

comunidades, às quais os alunos pertencem. Dessa forma, esses sujeitos se 

sentirão valorizados e pertencentes, também, a essa outra comunidade que é a 

escolar.   

Dentre os saberes tradicionais e culturais das comunidades, aqueles 

pertencentes à tradição oral, podem dar conta de transformar o currículo através de 

práticas que deem abertura para outros conhecimentos. Sendo a “escola da vida” 

(HampatéBá, 1977), os saberes da tradição oral também são formativos quando 
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buscam, através das narrativas orais, transmissoras dos ensinamentos dos mais 

velhos e da tradição dos saberes culturais, um processo de aprendizagem. 

Diante do que foi exposto, cabe o seguinte questionamento: Como o currículo 

escolar pode reconhecerossaberes das narrativas orais pertencentes às 

comunidades nas quais a escola está inserida1?  

Essa inquietação tem como objetivo geral compreender como o currículo 

escolar de uma escola municipal de Canavieiras pode reconhecer os saberes da 

tradição oral pertencentes às comunidades tradicionais de Campinhos e Atalaia, 

localizadas no mesmo município. Quanto aos específicos, nos propusemos a 

conhecer as narrativas orais pertencentes às comunidades tradicionais de 

Campinhos e Atalaia; analisar as possibilidades pedagógicas das narrativas orais, 

inserindo-as no cotidiano do currículo escolar e compreender como os saberes da 

tradição oral podem dialogar com os conteúdos escolares. 

Justifica-se a escolha das comunidades de Campinhos e Atalaia, porque 

exercem o poder de muita representatividade para os habitantes do município. São 

comunidades centenárias, reconhecidas pela importância que têm como geradoras 

da cultura local, contribuindo com a história do município.    

Percebe-se que a prática pedagógica desenvolvida na escola está a serviço 

de um currículo homogêneo que segue um paradigma conservador, se 

desvinculando da realidade e do contexto social daqueles meninos e meninas 

canavieirenses frequentadores daquelas escolas, cujos bisavós, avós e pais 

carregam identidades ignoradas, “não-validadas”, no ambiente escolar.  Práticas 

conservadoras e inadequadas tendem a não criar espaços para a fala dos alunos, 

negando e ignorando os relatos de suas histórias a respeito da cultura que trazem 

do local onde nasceram e vivem. 

Na minha trajetória como educadora, me inquietei por inúmeras vezes com a 

indiferença que se dá às contribuições que as comunidades localizadas no entorno 

da escola podem oferecer para enriquecer o currículo desta, através de uma prática 

pedagógica inclusiva e sensível à diversidade.  

Sou graduada em Letras e leciono há dezoito anos como professora de 

Língua Portuguesa. Na minha caminhada, já passei por três municípios da Bahia -  

Santa Luzia, Itabuna e, atualmente, Canavieiras. Aqui estou há oito anos e constatei 

 
1 Este estudo faz parte da pesquisa sobre tradição oral e expressões culturais aprovada peloComitê de Ética/ 
UESC,parecer Nº665.057.  
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que esse município é formado por um número significativo de comunidades.  

Algumas afastadas da sede, dentre elas, as ribeirinhas e outras mais próximas. A 

ligação dos habitantes de Canavieiras com essas comunidades é preservada e 

valorizada, porque há muitos moradores da sede que possuem laços e raízes 

naqueles locais. Ali, residem pessoas idosas, pescadores, marisqueiros, 

piaçabeiros, condutores de transportes marítimos, agricultores, artesãos, doceiras, 

detentores de saberes que expressam opiniões, valores e mentalidades. É um saber 

coletivo que faz parte do cotidiano dos alunos frequentadores das escolas de 

Canavieiras, mas que não faz parte do cotidiano escolar. A escola precisa ter 

conhecimento desses saberes, dessa riqueza cultural, para que não fique sob o 

domínio de um tipo de cultura que não representa os sujeitos envolvidos nela. 

Constatei essa falta de interlocução entre o currículo escolar e os saberes 

locais, quando comecei a frequentar as escolas de Fundamental I para observar os 

estudantes do extinto curso Normal em seus estágios. Em Canavieiras, o curso foi 

extinto em 2015. Durante quatro anos, ensinei Literatura Infantil e, além de 

frequentar as escolas, acompanhava o planejamento das aulas e percebia que os 

conhecimentos e saberes selecionados, aqueles que constituíam o currículo, não 

dialogavam com os outros saberes que fazem parte da vida dos educandos. Paulo 

Freire (2004) lembra que “não há prática que não parta do conceito cultural e 

histórico do grupo com quem se trabalha”.   

Quando as práticas educativas escolares abrem espaços de interlocução com 

a comunidade da qual as crianças são parte, entrarão na escola a tradição oral e a 

cultura de suas comunidades, que poderão, em seguida, ser documentadas, 

enriquecendo o currículo. 

Fiz um curso de especialização em Leitura e Produção Textual na 

Universidade Estadual de Santa Cruz no período de 2002 a 2003, e no meu trabalho 

de conclusão de curso tive a oportunidade de me aproximar dos saberes da 

Tradição oral. Com a pesquisa intitulada “Análise e Comparação de Narrativas Orais 

de Idosos e Crianças”, coletei causos de idosos e comparei-os com a contação de 

histórias de crianças de Ensino Fundamental de uma escola onde trabalhava na 

época. Idosos e crianças são exímios contadores de histórias, se envolvem e 

envolvem os ouvintes nas narrativas. O trabalho promoveu um encontro de gerações 

e culturas, valorizou os saberes de ambas e fez-me não somente identificar as 
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idiossincrasias pertencentes a cada texto oral, como vislumbrar a possibilidade de 

aproximá-las da sala de aula.  

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro, tratamos sobre 

atrajetória da pesquisa, a abordagem, instrumentos de coleta de dados e a 

metodologia de análise de dados. Como metodologia de organização e análise dos 

dados,elaboramosfichas contendo descrição dos colaboradores, trechos das 

narrativas para identificação dos conhecimentos e saberes, fizemos inferências e 

identificamos os conteúdos escolares. No que se refere ao segundo capítulo, 

abordamos sobre a cultura, tradição oral e narrativas orais.  Como a escola da vida, 

os ensinamentos e saberes da tradição oral partem do vivido pelos grupos. No 

terceiro, apresentamos o percurso histórico das teorias do currículo. A começar 

pelas teorias tradicionais e conservadoras que direcionaram a organização escolar e 

o currículo até a metade do século passado, com suas concepções técnicas e 

padronizadas. Depois tratamos das teorias críticas e pós-críticas, que abriram 

caminho para questionamentos norteadores e construtores de um currículo que 

oportunizou um novo olhar sobre a educação e para os sujeitos. O quarto capítulo é 

composto pelaorganizaçãodas narrativas orais de Campinhos e Atalaia, a partir da 

elaboração de categorias de análise. No quintocapítuloexpomos o processo de 

interlocução,a começar pela identificação dos saberes tradicionais nas narrativas 

dos alunos da Escola Comunitária São Boaventura, o relato e reflexão sobre a 

experiência pedagógica em uma turma de 4° ano do Ensino Fundamental da mesma 

escola.  No último capítulo dessa dissertação constam as considerações finais.  
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1 O TRAJETO METODOLÓGICO PERCORRIDO 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico do estudo em questão. 

Como trata-se de uma investigação em que há inserção no ambiente natural dos 

sujeitos investigados, dando ênfase à descrição, observações e estudos sobre os 

fenômenos que interessam, se caracteriza como pesquisa qualitativa. O 

comportamento natural das pessoas investigadas, o contexto em que vivem e 

frequentam, sua rotina e seus hábitos são elementos observáveis e significativos 

para chegar-se aos resultados.  

Para Minayo (1994, p. 22), “a pesquisa qualitativa lida com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

 Tomamos aqui, as cinco características da pesquisa qualitativa, expostas 

porBodgan e Biklen (1991), para reforçar o perfil metodológico do estudo 

desenvolvido:   

1- Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o 

ambientenatural, constituindo o investigador o instrumento principal.Na 

presente pesquisa, o contexto e o ambiente habitual da escola e das comunidades 

investigadas são de nosso interesse. Diante disso, é empregado uma rotina de 

conversas, observação, anotação e gravação dos fenômenos que interessam.  

2-  A investigação qualitativa é descritiva. Utilizando linguagem verbal e 

não verbal – palavras e imagens - os dados desta pesquisa foram colhidos através 

de descrições objetivas e subjetivas, oferecendo-nos anotações detalhadas e 

minuciosas de forma que as riquezas das informações fossem conservadas e 

respeitadas. 

3- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo 

doque simplesmente pelos resultados ou produtos.  É no decorrer da pesquisa 

que os fenômenos passíveis de atenção e de investigação vão se revelando. Nessa 

pesquisa não houve a preocupação de atender às hipóteses construídas e 

formuladas, até porque a pesquisa qualitativa pode levar o investigador a trilhar 

caminhos que não estavam previstos.  

4- Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados 

deforma indutiva. Uma vez inseridos no contexto da pesquisa, partimos de   
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examinações e recolhimento de dados. Muitas foram as informações obtidas que 

exigiram agrupamentos e inter-relacões para se chegar a um afunilamento.   

5- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Nesse 

tipo de abordagem, a perspectiva do participante também ganha significado e valor. 

Nesse estudo, o ponto de vista do pesquisador e dos sujeitos da pesquisa foram 

imprescindíveis para chegar-se ao resultado.  

Originando-se no terreno da educação, essa pesquisa enfatiza os diferentes 

olhares dos sujeitos envolvidos com o processo de construção de conhecimentos e 

saberes. Para isso, buscou-se compreender o significado que os fatos, o lugar, o 

tempo e o contexto tem para eles. Só a pesquisa qualitativa pode dar conta de 

realizar esse levantamento que requer tempo, sensibilidade, compreensão, 

interpretação e interação. 

 

 1.1O estudo de caso do tipo etnográfico 

 

O procedimento metodológico utilizado na pesquisa foi o estudo de caso do 

tipo etnográfico, tendo a nossa inserção na comunidade por um período de três 

meses para acompanhamento das atividades cotidianas dos sujeitos colaboradores.  

Na concepção de André, 

 

uma das  vantagens  do  estudo  de  caso geralmente mencionadas é a 
possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e 
integrada de uma unidade social complexa, composta de múltiplas 
variáveis. Para fazer esse tipo de análise no entanto, o pesquisador 
necessita investir muito tempo e recursos, seja no trabalho de campo, seja 
na interpretação e no relato dos dados. (ANDRÉ, 1995, p. 45) 

 

Sobre essemétodode pesquisa, Larchert (2017)afirma que ele traz em si a 

natureza etnográfica e possibilita condições de aprofundamento de uma realidade. A 

autora complementa ainda, que a fala do outro deve ser interpretada dentro de seu 

sistema de referências e que é a sua experiência de vida que dará o significado e o 

sentido a sua fala. 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizou-se conversas, diário de 

campo e entrevistas semiestruturadas com gravação das narrativas orais em vídeo. 

Participaram da pesquisa os alunos da Escola Comunitária São Boaventura e trinta 

moradores das comunidades tradicionais de Campinhos e Atalaia.    
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 1.2 O lugar das vozes guardadoras de saberes 

 

 Canavieiras é um município litorâneo situado no sul da Bahia com população 

estimada em 33.570 habitantes. O marco legal inicial do que viria a ser município de 

Canavieiras é a criação da freguesia de São Boaventura do Poxim, em 1718, 

episódio de origens exatas não determinadas, pois se fala de colonos estabelecidos 

na foz de Poxim ou em busca de boas terras ou em fuga de índios hostis ou ainda 

pela soma de ambos os fatores. 

O município é cortado pelos rios Pardo (o principal), Cipó e Patipe, que 

formam a ilha de Canavieiras. Esses rios se constituem como importantes recursos 

para a população canavieirense, pois fornecem água, alimentos, além de serem 

usados como vias naturais de circulação. Há uma intrínseca ligação entre os 

habitantes desse local e os rios.  

Em relação ao nome da cidade originou-se dos canaviais pertencentes à 

família Vieira, importante nos primórdios da povoação ou simplesmente em 

decorrência da cultura canavieira.  

Considerada uma cidade pacata e sossegada, constitui-se como destino de 

muitos idosos e de pessoas que fogem da agitação das grandes cidades. Os 

moradores de Canavieiras mantêm um costume curioso e muito interessante: no 

verão sentam-se em tapetes e cadeirasnas portas das suas casas, aproveitando a 

brisa marinha para bater papo e contar histórias. Alguns chegam a espalhar 

colchonetes, e ali mesmo acomodam as crianças para brincar e dormir. 

Na pequena cidade há muitos prédios antigos da segunda metade do século 

XIX, formando um patrimônio arquitetônico representativo da época do cacau. 

Alguns prédios foram restaurados e outros estão em ruínas, o que preocupa muitos 

moradores e interessados na história e cultura locais.  

Hoje, o município é conhecido como a “terra do caranguejo” por causa dos 

seus mangues e da importância que o crustáceo tem para a economia local. O que 

movimenta a economia da cidade é a pesca e o turismo, porém não é suficiente para 

criar expectativas de melhores condições de vida para os jovens. Muitos são 

obrigados a saírem da cidade em busca de emprego, fortalecendo, com isso, o 

movimento migratório.  

Em relação à cultura, em Canavieiras ainda resistem filarmônicas e festas 

tradicionais, como a Tradicional lavagem das escadarias da Igreja de São 
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Boaventura, levada do mastro de São Sebastião,festejos em louvor a Santo Antônio 

na Comunidade de Atalaia e Bom Jesus dos Navegantes. 

De Canavieiras derivaram-se os municípios de Camacã, Santa Luzia, 

Mascote, Potiraguá, Itapebi, Pau Brasil, Arataca que foi derivada de Una, que 

também pertenceu a Canavieiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na formação de Canavieiras há inúmeras comunidades, dentre elas, as 

denominadas tradicionais. Compreende-se por Comunidades Tradicionais, grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos e inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (BRASIL, 2007, p.1).  

As comunidades tradicionais canavieirenses estão localizadas em uma 

reserva extrativista que, reconhecendo-as como tais, tem como objetivo preservar 

osmeios de vida e a cultura das famílias tradicionais que moram ali, a fim de garantir 

o uso sustentável dos recursos naturais.  
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As referidas comunidades situam-se às margens do rio Patipe e são 

habitadas por pescadores. As mais conhecidas e que possuem um número maior de 

habitantes são:  Puxim de Dentro, Campinhos, Atalaia e Barra Velha. A origem 

dessas comunidades ribeirinhas confunde-se com a origem do município, pois 

muitos moradores afirmam que a partir delas é que surgiu o município de 

Canavieiras.   

A comunidade de Campinhos fica a 8,3 quilômetros de Canavieiras e o 

acesso só é possível com transporte hidroviário (barcos a remo e lanchas a motor). 

Ela é formada por aproximadamente cento e trinta famílias que habitam uma área de 

grande dimensão territorial. Para ter acesso às escolas, os estudantes embarcam 

em uma lancha cedida pelo município ou fazem uso de barcos particulares. Os 

adultos não frequentam as escolas porque não há turmas para jovens e adultos na 

localidade e nem há embarcação escolar à noite para transportá-los à Canavieiras.   

O nome da localidade deve-se aos vários campos e várzeas que alagavam na 

época das cheias do rio. Segundo informações dos moradores, as primeiras famílias 

chegaram naquele local há mais de duzentos e cinquenta anos e ali se 

estabeleceram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Canoa Centenária em Campinhos 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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Foto 2 – Manguezal 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 

 
Foto 3 - mangueiral em Campinhos 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 
 
Atalaia é uma ilha formada também por pescadores e marisqueiras, está 

situada acerca de quatro quilômetros de Canavieiras e possui aproximadamente 59 

famílias. O acesso à comunidade foi facilitado com a construção da ponte na década 

de oitenta, antes, os moradores utilizavam embarcações para atravessar.  

Atualmente, os estudantes vão às escolas de Canavieiras por meio de bicicletas ou 

transporte escolar. O nome Atalaia, um termo em desuso, significa “observar”, “local 

de vigia” na entrada da barra.  
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Foto 4 – Igrejinha de Santo Antônio em Atalaia 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – cajueiro centenário em Atalaia 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 

Encontramos muitas dificuldades na busca de registros sobre a origem das 

comunidades. Seus primeiros habitantes e suas expressões culturais e tradicionais 

foram asvozes dos moradores que nos forneceram tais informações. O que tem-se 

registrado em documentos, estudos e livros locais são levantamentos de dados e 

informações relacionados à biodiversidade, número de famílias, extensão territorial, 

formação geográfica e ambiental.   

Para que fosse realizadoo encontro com a escola e com essas comunidades 

tradicionais, na etapa exploratória da pesquisa fez-se um levantamento junto às seis 

escolas de Ensino Fundamental I, do município de Canavieiras,com o 
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intuitodeperceber a presença das comunidades tradicionais no cotidiano da 

comunidade escolar e o número de alunos provenientes delas. Conversamos 

informalmente com professores, gestores, coordenadores, secretários escolares e 

alunos, a fim de obter as informações necessárias sobre as comunidades 

tradicionais. Dessa forma, nos inteiramos sobre suas identidades, expressões 

culturais e seus conhecimentos e saberes. Além dessas informações, saímos dali 

com a lista de nomes dos moradores mais velhos e tradicionais de cada 

comunidade, aqueles que são considerados por todos como transmissores desses 

conhecimentos. No desenvolvimento dessa primeira etapa, constatamos que as 

comunidades canavieirenses de Atalaia e Campinhos foram as mais citadas como 

referência por serem guardadoras de conhecimentos e saberes tradicionais.  

Em relação ao número de alunos provenientes desses locais, é pertinente 

dizer que no município de Canavieiras há seis escolas de Ensino Fundamental I. 

Três dessas localizam-se no centro e três nos bairros. Nas três escolas localizadas 

nos bairros não encontramos alunos das referidas comunidades, justifica-se, isso, 

devido à distância entre os locais onde os alunos tomam os transportes escolares 

com destino às suas comunidades e as escolas onde estudam.      

Das três que localizam-se no centro, uma recebe apenas alunos do 5º ano e, 

como nossa pretensão era verificar a frequência de alunos provenientes das 

comunidades em todos os anos do Ensino Fundamental, descartamos a referida 

escola.  Em outra do centro, notamos que também existiam alunos oriundos e 

inseridos no contexto das comunidades, porém em número menor. Na escola 

comunitária São Boaventura, buscamos informações sobre a origem dos alunos que 

estudam ali, e soubemos, através da diretora e de professores,que existia um 

número muito significativo de alunos provenientes das comunidades de Campinhos 

e Atalaia. Diante de tal informação, com a autorização da gestão, coordenação e dos 

professores, investigamos nas salas de aula o número de alunos que possuíam 

ligações com essas comunidades e os encontramos em todas as turmas dos turnos 

matutino e vespertino. Além de alunos, também descobrimos duas professoras e 

uma auxiliar de disciplina oriundas dessas comunidades. 

Nas conversas com os alunos, notamos que muitos são sobrinhos, filhos ou 

netos de moradores daquelas comunidades. Seus pais, avós, tios padrinhos e 

amigos são, na sua maioria, pescadores e agricultores. Aqueles que pertenciam às 
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comunidades, mas que não residiam lá no momento, justificavam sua partida porque 

os pais decidiram trabalhar na cidade.  

Esse primeiro momento foi crucial para a escolha das comunidades e da 

escola onde desenvolvemos a pesquisa. A influência que as comunidades 

tradicionais de Campinhos e Atalaia exercem no cotidiano dos canavieirenses é 

inegável e culturalmente enriquecedora. Os saberes e conhecimentos das famílias 

tradicionais dessas comunidades estão vivos na fala, nas brincadeiras, na prática da 

pescaria, na culinária, nas festas religiosas dos sujeitos frequentadores de todas as 

escolas de Canavieiras, e bem mais fortemente na Escola Comunitária São 

Boaventura.   

A referida escola foi fundada em 1º de março de mil novecentos de noventa e 

quatro, originada da Pastoral do Menor de Canavieiras, entidade pertencente à 

Igreja Católica de São Boaventura, na época, ministrada pelo Padre Alfredo 

Niedermaier. O referido sacerdote, juntamente com o grupo de trabalho, discutiu 

sobre a necessidade de promover melhor atendimento às crianças e adolescentes 

em tempo integral. Para isso, buscou parceria com a Secretaria de Educação, 

objetivando oferecer ensino e aprendizagem para o fortalecimento do trabalho 

social. 

Em mil novecentos e noventa e sete, o padre José Carlos Lima Santos 

assumiu a paróquia e deu continuidade aos trabalhos sociais desenvolvidos na 

escola. A partir de 2004 foi instituída a Fundação Reconto, ficando a escola 

vinculada a ela, e permanecendo o convênio com prefeitura Municipal de 

Canavieiras. A escola funcionou por seis anos sem gestão escolar, sendo que 

apenas duas professoras eram responsáveis por todos os trabalhos, inclusive de 

secretaria. 

Em relação à estrutura física, ela possui seis salas de aula, uma sala de 

vídeo, uma secretaria, uma biblioteca, uma sala de professores, uma cozinha e uma 

dispensa cedida pela igreja católica, um depósito, um refeitório, três banheiros 

femininos e três masculinos para os alunos e dois pátios cobertos. Em todos os 

cômodos da escola há móveis de madeira bem conservados: armários embutidos, 

estantes, bancos, mesas e cadeiras.  Toda a estrutura interna de madeira foi 

fabricada por meninos em condição de menores aprendizes, eles eram internos 

daquele lugar e ali estudavam e se encontravam em situação de integração e 

reabilitação. 
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O quadro de funcionários é composto por uma diretora, uma coordenadora, 

uma secretária e onze professores, sendo sete efetivos e quatro contratados, dois 

porteiros, duas merendeiras, duas auxiliares de disciplina e duas de serviços gerais. 

Em relação ao perfil da Educação Formal da Escola, obtivemos dados 

desatualizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Foto 6 – Fachada da Escola Municipal São Boaventura 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 

 
Foto 7 – Entrada da escola Municipal São Boaventura 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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A fim de vivenciar os saberes tradicionais com os pequenos contadores, 

fizemos visitas à escola para apresentar a pesquisa e conhecer o perfil dos alunos: 

diversidade cultural, social, ano escolar, idade, enfim, fazer uma descrição da 

realidade.  

Os alunos da escola têm entre 07 e 15 anosde idade, são moradores das 

comunidades tradicionais e dos bairros periféricos do município. Muitos deles 

convivem com os avós ou somente com a mãe. A maioria das famílias vive da 

economia local, são pescadores, marisqueiros e vendedores.  

Depois de conhecer a realidade dos alunos, fizemos uma imersão na escola 

para verificar a influência da tradição oral no seu cotidiano. Nesse processo, 

ouvimos quarenta alunos do 1º ao 4º ano, dos turnos matutino e vespertino.  É bom 

salientar que alguns encontros na escola se realizaram concomitantes às visitas às 

comunidades.  

Marcávamos as visitas com a coordenadora da escola que, por sua vez, 

avisava aos professores sobre a nossa chegada semanal. Nesses encontros, 

pedíamos permissão aos professores para liberar alguns alunos das aulas,e também 

tínhamos a oportunidade de conversar com eles no recreio. Cientes da proposta da 

pesquisa, as professoras tornaram-se grandes colaboradoras nesses momentos.  

A fim de direcionar nossas conversasparachegar-se às informações sobre o 

cotidiano dos alunos e sobre as influências da tradição oral em suas formações, 

fizemos uso de um roteiro semiestruturado. Sentávamos nos bancos dos corredores 

da escola ou em uma sala que a coordenação nos disponibilizou e iniciávamos a 

conversa sempre indagando sobre o bairro onde moravam, com quem moravam. 

Perguntávamos sobre a família, o cotidiano deles, as brincadeiras que mais 

gostavam, a escola, leitura e sobre histórias contadas e escritas.  Essas informações 

foram registradas em diário de campo.  

 

Quadro 1: Organização dos encontros na Escola Comunitária São Boaventura. 

Data Atividade 

15/09/2017 Visita à escola para investigar sobre o número de alunos/alunas 

provenientes das comunidades e conversa com a gestão sobre a 

proposta da pesquisa 

05/102017 Apresentação da pesquisa para a gestão, coordenação e 
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professoras 

19/10/2017 Primeiro dia de conversa com os alunos/alunas (manhã e tarde) 

20/10/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã e tarde) 

26/10/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã e tarde) 

27/10/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã e tarde) 

09/11/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã e tarde) 

16/11/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã de tarde) 

30/11/2017 Conversa com os/as alunos/as (manhã e tarde) 

 

Os encontros aconteceram individualmente, em dupla e em grupos e os 

alunos sempre mostravam-se eufóricos e disponíveis quando solicitados. Alguns que 

já tinham conversado conosco, se ofereciam para “serementrevistados” novamente 

e assim ampliávamos as informações. 

 

 1.3As vozes ribeirinhas transmissoras de saberes e conhecimentos 

 

 Antes de iniciar a coleta das narrativas nas comunidades, procuramos o 

presidente da Associação dos moradores de Atalaia que nos informou que fôssemos 

no dia vinte e três de setembro, de dois mil e dezessete, na Associação para uma 

assembleia, ali teríamos a oportunidade de apresentar a proposta para todos os 

moradores. A reunião iniciou com o ambiente bem frequentado, pois outros pontos 

da pauta também seriam discutidos. Fomos bem recepcionados pelos moradores e 

tivemos a oportunidade de apresentar a pesquisa e seus objetivos. A pesquisa foi 

bem recebida, os moradores mostraram-se solidários em colaborar e até sugeriram 

que fôssemos nas outras comunidades tradicionais.  Entretanto, para darmos início 

à coleta de narrativas, o presidente da Associação de Moradores orientou-nos que 

procurássemos o ICMBIO, pois as comunidades situavam-se em uma reserva 

extrativista e as atividades com finalidade científica desenvolvidas nesses territórios 

deveriam ser autorizadas pelo referido instituto.  

 Procuramos o instituto no dia vinte e quatro de setembro, de dois mil e 

dezessete, e fomos orientados a preencher um formulário em um sistema de 

autorização e informação em biodiversidade.  Procedemos como orientados e 

ficamos aguardando o resultado. Nesse ínterim, devido à demora na liberação, 
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encontrávamos os moradores das comunidades que estavam presentes na ocasião 

da apresentação e ouvíamos questionamentos sobre a demora em começar a 

pesquisa. Quando explicávamos o motivo, mostravam-se inconformados e não 

compreendiam o porquê de seus pais, avôs e bisavôs não poderem começar logo a 

“conversa” conosco. Depois de quarenta e cinco dias, fomos liberados para começar 

a pesquisa nas comunidades. 

 Para ouvir as narrativas, foi necessário ir ao encontro dos contadores por 

terra e por água. Na comunidade de Campinhos, íamos para passar o dia inteiro, 

pois o acesso é um pouco mais difícil. Tínhamos que combinar previamente com o 

condutor da lancha para levar-nos à comunidade e, no final da tarde, conduzir-nos 

de volta à Canavieiras. Além disso, a comunidade é muito extensa e as famílias 

ficam afastadas, formando núcleos familiares.    

 As perguntas favoreciam o bate-papo e a conversa corria solta, cheia de 

informações sobre vários assuntos, instruções, digressões e emoções.  Para 

Bodgan e Biklen (1994, p. 135), “mesmo quando se utiliza um guia, as entrevistas 

qualitativas oferecem ao entrevistador uma amplitude de temas considerável, que 

lhe permite levantar uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a oportunidade de 

moldar o seu conteúdo”. 

 Como nosso foco era favorecer a contação de narrativas, tínhamos que 

conduzir a entrevista de forma que os levassem a relatar acontecimentos e 

experiências. Para esse propósito, a entrevista semiestruturada era o instrumento 

adequado.   

 Segundo Gil (1987), a entrevista informal é o menos estruturado possível, e 

só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta 

de dados.  

Bogdan e Biklen (1994) salientam que: 

 

Não existem regras que se possam aplicar constantemente a todas as 
situações de entrevista, embora possam ser feitas algumas afirmações 
gerais. O que se revela mais importante é a necessidade de ouvir 
cuidadosamente. Ouça o que as pessoas dizem. Encare cada palavra como 
se ela fosse potencialmente desvendar o mistério que impulsiona o modo de 
cada sujeito olhar para o mundo. Se a princípio não conseguir compreender 
o que o sujeito está a tentar dizer, peça-lhe uma clarificação. Faça 
perguntas, não com o intuito de desafiar, mas sim de clarificar. Se não 
conseguir compreender, encare o defeito como seu. Assuma que o 
problema não reside na falta de sentido do que o sujeito está a dizer, mas 
que reside em si, que não o conseguiu compreender. Volte atrás, ouça e 
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pense um pouco mais. O processo de entrevista requer flexibilidade. (p. 
137) 

 

Por diversas vezes tivemos que interromper a conversa para que as avós 

repreendessem seus netos por estarem fazendo barulho, para cumprimentarem os 

transeuntes, para escorraçarem o cachorro que estava latindo, para “olharem a 

panela no fogo”.  Sentávamos com os moradores locais e acompanhávamos as 

atividades que estavam desenvolvendo no momento da entrevista: tecendo uma 

rede de pesca, catando marisco, entrelaçando palhas para fazer um chapéu, 

cuidando da horta...    

 As gravações em vídeo foram feitas de forma cuidadosa e com a devida 

autorização dos entrevistados. Para Alberti (2005), 

 
a gravação em vídeo permite o registro da imagem do entrevistado e da 
situação de entrevista e impede que se percam os gestos e expressões 
faciais que complementam e enriquecem a enunciação, expressando 
reações, e muitas vezes, indicando a intenção do falante. (p. 62) 

 

 Além desses aspectos apresentados pela autora, as pausas e silêncios nas 

conversas gravadas são reveladoras e também “dizem” muito do que eles são, do 

que sentem e do que lembram.  

 Diante da câmera, alguns se comportaram timidamente no início, mas com o 

desenvolver da conversa esqueciam que estavam sendo filmados. Essa etapa foi 

concluída com a gravação de vinte e seis narrativas orais. As referidas 

narrativasforam transcritas de forma que esse processo não destruísse as 

especificidades do texto oral.  O audiovisual encontra-se em processo de edição, 

objetivando a produção de um documentário que se constituirá como material 

pedagógico.  

Assim organizaram-se as visitas às comunidades tradicionais de Campinhos e 

Atalaia: 

 

Quadro 2: Organização das visitas à comunidade de Atalaia: 

Data Atividade 

23/09/2017 Apresentação da pesquisa em assembleia com os moradores 

12/11/2017 Visita individual para agendar as entrevistas 

17/11/2017 Visita individual para agendar as entrevistas 
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18/11/2017 Entrevista com Sr. Rosival 

19/11/2017 Entrevista com Sr. Saturnino 

26/11/2017 Entrevista com Sr. Antonio José e D. Maria 

30/11/2017 Entrevista com D. Adélia 

04/12/2017 Entrevista com Sr. Reginaldo 

15/12/2017 Entrevista com D. Bernardete e Sr. Romeu 

21/12/2017 Entrevista com José Coco e D. Helena 

27/12/2017 Entrevista com Sr. Deraldo 

05/01/2018 Entrevista com Sr. Rosivaldo 

05/01/2018 Entrevista com D. Gildete 

06/01/2018 Entrevista com D. Zenilda 

 

 

Quadro 3: Organização das visitas à comunidade de Campinhos: 

Data Atividade 

10/12 Apresentação da pesquisa em Assembléia com os moradores 

(manhã) 

10/12 Agendamento das Entrevistas (tarde) 

17/12 Entrevistas com sr. Reginaldo, Sr.José Carlos e Sr. Onélio 

26/12 Conversa com Sr.JoãoSantana, Sra.Edvalda, Sra. Lindinalva e 

Sr. Alípio. D. Raimunda 

03/01 Conversa com Sra. Francisca, Sr. Eraldo, Sr. Ariosvaldo, Sr. 

Valmir e Sr. Florisvaldo 

04/01 Conversa com sra.Marlene, sra.Nivalda, sra.Maria e Sr. Miguel. 

 

 

Dentre os moradores entrevistados na Atalaia, só encontramos seis deles 

com idade acima de setenta anos. Os próprios moradores nos informaram que os 

mais velhos daquela localidade já tinham morrido e que se estivessem vivos, iriam 

contribuir com muitas outras informações ou complementar aquelas que estávamos 

ouvindo.   

  Sendo uma comunidade formada por pescadores, existem aqueles que não 

pescam mais por causa da idade avançada ou por problemas de saúde, os que 
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mesmo estando aposentados, ainda “saem” para a pesca e aqueles que estão na 

ativa. Devido a isso, os nossos dias e horários marcados para realizar as entrevistas 

com os pescadores ativos tinham que ser de acordo com a mudança da maré; se ela 

estivesse boa para a pesca, não era uma boa ocasião para entrevistá-los, pois não 

os encontraríamos em casa.    

Algumas mulheres mais velhas da comunidade jánão pescam e nem catam 

mariscos, ficam em casa cozinhando, costurando, fazendo trabalhos artesanais ou 

ajudam no cuidado com os netos. Os pescadores mais velhos são aposentados pela 

Colônia de Pescadores do Município de Canavieiras. Eles são frequentadores das 

reuniões na Colônia e na Associação da comunidade.  

Em Campinhos, assim como na Atalaia, percebemos a mesma situação em 

relação à idade dos entrevistados.  Naquela comunidade, quase todos os 

entrevistados ainda pescam, inclusive as mulheres.  Nas suas falas, os moradores 

mostravam-se satisfeitos com o local onde vivem e faziam questão de informar que 

só saem dali quando “o tempo os levarem”.  

Quando informados sobre o nosso objetivo ali, alguns alegavam que a 

memória estava um pouco “fraca” e que já tinham esquecido muita coisa. Ainda 

assim, não se negavam a narrar suas histórias e, numa atitude solidária, iam nos 

presenteando com seus relatos, apresentando uma memória fiel e precisa como se 

ela (a memória) quisesse mostrar que ainda estava muito “forte” e “viva”.  Outros se 

mostravam muito felizes e ansiosos para começar a narrar. Na nossa chegada, a 

apresentação e os cumprimentos iniciais já geravam causos onde identificávamos 

conhecimentos e saberes.  

 

 1.4 Organização e análise dos dados 

  

Com a finalidade de organizar os dados coletados, elaboramos quadros que 

sistematizam cada entrevista. Eles foram introduzidos com informações dos 

colaboradores e anotações descritivas e reflexivas tomadas através de notas de 

campo, o que nos possibilitou produzir os “Retratos de Campinhos e Atalaia”.  Na 

primeira parte, apresentamos trechos retirados das narrativas com o objetivo de 

identificarmos os conhecimentos e os saberes tradicionais apresentados. Na 

segunda parte, fizemos inferências sobre esses conhecimentos e saberes e 

identificamos os conteúdos escolares presentes, e na última parte, identificamos nos 
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trechos das narrativas os conhecimentos e os saberes pertencentes aos moradores 

das comunidades tradicionais de Campinhos e Atalaia, o que nos possibilitou 

organizá-los em categorias de análise. 

 

Colaborador: Miguel José de Santana Filho, 60 anos, pescador, morador de 

Campinhos. 

Local e data da entrevista: Comunidade de Campinhos,04 de Janeiro de 2018. 

Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Miguel recebeu-nos numa quinta-feira, pela 

manhã, na casa do seu sobrinho. Nós o encontramos em um amplo quintal, sentado 

próximo ao fogão a lenha. Nos posicionamos ali também e, enquanto 

conversávamos, os sobrinhos menores brincavam ao nosso redor e os maiores 

preparavam peixe para o almoço. Com uma solidariedade desmedida, nos ofereceu 

muitas informações geográficas, históricas, ambientais e conscientizadoras. Amigo e 

conhecedor do rio como a “palma da sua mão”, demonstrou preocupações com esse 

companheiro que se tornou fragilizado por causa das intervenções do progresso. 

Para seu Miguel, o rio é tudo. Esse pescador nãose intimidou quando defendeu 

algumas ideias contrárias às leis atuais. Com uma barba branca e comprida, 

contrastando com sua pele negra, relatou uma infância sofrida, sem brincadeiras, 

mas que ainda assim, preferia a “sua época” ao presente.   

 

Quadro 4 - 1ª parte – Trechos das narrativas:   

 

“Eu não sei porque aqui se chama Campinhos. Porque quando eu me entendi por gente, aqui 
já se chamava Campinhos. Agora vieram com essa versão de Marobá... Marobá. Eu não sei”. 
 
 
“Eu não sei porque meus pais vieram morar aqui, eu não sei porque meu... Olha, eu não sei, 
porque meu pai mesmo, as origem dele era ... ele era do nordeste, e os pai de minha mãe, 
meus avô eram mineiro. Agora como eles chegaram até aqui...meus avós já moravam aqui. 
Eu não alcancei nem avô e nem avó, meus pai que falavam”. 
 
 
“Eu sou pescador e comecei a pescar desde a idade de uns oito anos. Meu pai foi quem me 
ensinou esse ofício. Eu cansava de pescar mais ele, é, mais meu pai. Pescava por aqui por 
perto e ia longe também. Quando estava escasso por aqui a gente ia mais longe”. 
 
 
“aí pescava e ia para Canavieiras vender e remando. Naquele tempo motor era novidade. E 
quando o rio tava brabo e não dava pra passar, tinha que ir... tinha que ir. Juntava o grupo e 
ia. Um grupo pegava uma canoa maior e ia cinco, seis pessoas”. 
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“Eu conheço o rio todo como a palma da mão, até de olho fechado. Nem só esse aqui que a 
gente convive, como a região, Belmonte. Os rios de Canavieiras eu conheço tudo, Belmonte 
até perto do córrego pelo rio. Esse rio aqui é o braço do Rio Pardo. Tem outros que passam 
por aqui... é o do piso que já... que tem um canalzinho que se chama Barracão e aí sai lá no 
rio que leva até Belmonte”. 
 
 
“A gente não brincava na minha infância, não. Não podia. Nos tempos que morava aqui, as 
coisas eram duras demais, ruim demais. O custo de vida era muito difícil, então a gente tinha 
que trabalhar junto com ele. Meu pai era muito rigoroso. Pra ter uma ideia, não vou dizer que 
ele era pai ruim, agora só que era muito ríspido. A gente gostava de bola, não podia jogar 
bola, não podia jogar gude, banho in rio? Se ele pegasse tomando banho no rio, era taca até 
umas horas. A gente... eu mesmo negócio de brincadeira...Bola a gente gostava demais, mas 
só jogava bola escondido. Vocês vão o passar num campo que tem cá? Que ainda existe até 
hoje, que ele botava roça por lá nas terras de um cunhado meu que mora prá lá... morava que 
já morreu. A gente quando tava jogando bola, tinha alguém pesquisando pra ver se ele 
apontava lá, quando ele apontava lá, alguém avisava e a gente se escondia, e isso não era o 
dia de semana não, hein, era os fim de semana. Ela proibia bola e qualquer brincadeira, bola, 
pião, jogar gude que era uma das coisas que a gente mais gostava,castanha, você já ouviu 
falar do jogo de castanha? Castanha de caju, a gente tirava as castanha e fazia um buraco lá 
na cepa de um pau assim aí jogava a castanha, aí ia jogando, jogando, se acertasse ali dento 
daquele buraco grande cheio de castanha que acertasse ali, ganhava as castanha tudo. Aí 
quando ele pegava jogando, não tinha conversa, era taca, mas mesmo assim com essas 
disciplinas, eu tenho orgulho porque no tempo da gente a gente não via o que vê hoje”. 
 
 
 “Hoje mesmo aqui está cheio de jovem quase perdido que mudou as leis, né, veio a... essas 
leis de direitos humanos e exploração de menor, não pode trabalhar, mas tão fazendo coisa 
pior, infelizmente, eu acho. Eu tenho essa ignorância comigo, eu acho. Hoje os pai não pode 
passar a profissão que ele tem pros filho,se for carpinteiro não pode passar, se for pescador, 
não pode passar, se for mecânico não pode passar a profissão porque é exploração, ai a 
gente ver os jovens envolvidos em coisa tão difíceis. Pistola na mão, dominando uma 
quadrilha e não dá nada, é por isso que eu tenho orgulho daquele tempo.” 
 
 
 “Aqui tinha uma parteira que se chamava Maria, era mãe de um rapaz que morreu pouco 
tempo,ele chamava Jacó, ela era parteira daqui da região, ó, andava muito, por sinal ela 
morreu nessa aventura. Ela foi chamada pra pegar um menino lá pro lado da Laranjeira e aí se 
perdeu dentro da mata, não acertou sair, o povo aqui, o pessoal dela está pensando que ela 
está lá mais o pessoal, mas é que não tava, aí passado uma semana, resolveu ir lá pra vê o 
que tinha acontecido, chegou lá ela não tava ( um vizinho cumprimentou seu Zacarias) ai 
saíram procurando ela e o vestígio dela aí  dento encontro, os urubus já comendo, muito triste. 
“O filho dela se chamava...chamava Jacó. Ele rezava de tudo.  Eu sei que ele rezava de 
olhado, rezava de vento caído, rezava de quando dava moléstia, tudo isso ele rezava, 
espinhela caída. Curava, o que cura é a fé. Hoje não tem mais rezador aqui. O último rezador 
foi ele. Ele morreu em Canavieiras”. 
 
 
“Ele era sabido, muito, muito sabido. Ele era sabido porque tinha o estudo completo, ele era... 
tinha o primeiro grau completo e trabalhava na Viação Belmonte e tinha um cargo lá, que 
trabalhava na viação, aí depois vieram para aqui,ele e a mãe dele”. 
 
 
“A canoa é boa de remo. Uma canoa boa de remo não... não cala água, que tem as canoas 
mal feitas, você tá remando, ela tá calando aguona atrás ó, empata ela deslocar. E ela não, 
tem a entrada dágua e saída, é levezinha por causa do jeito de fazer... é o jeito de fazer. 
Como tem muitas “barca”, mas tem muita mal feita”. 
 
“Aqui faziam farinha pra o consumo, farinha, banana. Minha mãe plantava muito batata, 
abobora, tinha fartura. Era melhor do que hoje. Hoje a terra está muito explorada já. E além de 
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muito explorada, coqueiro demais não sai mais nada porque ele resseca a terra, ele enche de 
raiz a terra toda, na região deles não dá nada que preste. No lugar que meu pai plantava não 
tinha coqueiro.  No lugar que ele plantava era só terra vazia, sem plantar coqueiro”. 
 
 
“A gente preparava a terra para plantar assim, roçava ela e depois arava com os boi, dois boi 
puxando um arado e uma pessoa guiando, o adubo era o próprio capim, não jogava nada. 
Tinha pessoas que queimava, roçava, queimava, para depois ará e outras ia arando por cima 
do capim mesmo, aí ficava mais adubado. O que queimava já tirava um pouco da potência da 
terra. Queimar está prejudicando a terra. Só fazia roçar e arar, aí quando aquele capim ia 
apodrecendo, plantava, aí vinha boa mesmo”. 
 
 
“O rio para mim é para mim é tudo. É do rio que a gente tira todo o sustento é do rio e sem 
falar no ar. Pra mim é bom demais o rio, muito importante. Sem esse rio a gente não é nada.  
Ele já mudou bastante depois da barragem que fizeram. Aqui a gente tinha fartura de peixe, 
ostra que não tem mais, siri, caranguejo, principalmente o peixe que afugentaram  tudo, 
porque o rio assorearam  tudo. Ele secou. Faltou as água, porque o que afundava ele era as 
água do Jequitinhonha. Na hora  que vinha, saia cavando tudo aí. As enchentes. Não tem 
mais enchente e nem e nem fartura também, acabou. Quando as enchentes vinha, abria o rio 
e trazia muito peixe. Muito, muito mesmo. Todo ano tinha enchente. Tinha vez no ano de ter 
duas enchentes. Eu era mais está tendo todo ano enchente, que complicou. Acabo. Aqui tem 
uns campo, não sei se você já ouviu falar, que esses tempo aqui, esse lençol dágua, 
praticamente do Jacaré até Belmonte. Só que entraram uns cara rico aí pelos fundo e 
meteram as máquina. O que eu quero dizer dos campos é o seguinte, esses campos aí dava 
peixe de um jeito que ninguém dava venço. Vinha gente de tudo era canto. Vinha gente de 
Canavieiras, gente de Belmonte, tudo pescar aqui nesses campos aí. Sem contar a gente aqui 
que pegava direto. Não dava venço não, dava urubu”. 
 
 
“Quem contava história era um senhor que morava lá embaixo e que chamava Miltinho. Era o 
contador de história da comunidade.  As histórias pra distrair, distração. Não lembro das 
histórias. Todo sábado ele vinha. Hoje não existe mais. Já ficava contando os dia pra chegar o 
dia de sábado pra ele inventar história. Que não tinha outra coisa pra distrair. Seu pai também 
ouvia”. 
 
 
Aqui teve cemitério, bem lá, já distante daqui uns dois quilômetros mais ou menos. O irmão de 
minha mãe, chamava Milton. Lá ele tinha uma devoção com S. Sebastião, tinha uma capela e 
ele mandou o padre benzer o lugar e enterrava só criança, adulto não”.  
 
 
“Aqui tinha festa de São Sebastião, misericórdia! Era mais de semana de festa, bem animada 
mesmo, bem animada. Era... vinha padre às vezes de Belmonte, as vezes Canavieiras. Era 
uma, duas semanas de festa. Só que nesse tempo eu era menino. Não participava muito da 
festa não que papai não deixava. Aqui era festa junina, São João, Santo Antônio, tinha uma 
mulher que festejava também, fazia muita festa, em tempos tinha até carnaval aqui. Hoje não 
tem mais nada”. 
 
 
“A enchente passava aqui nessa baixada e descia como uma cachoeira. Teve uma vez de 
levar uma casa na beirada ali, ó, arrancou e levou. Mas a gente se divertia muito, era menino. 
Era uma alegria. Parou de ter enchente, acabou, acabou, tinha vez que a gente saia e eu... 
nem... nem em canoa pegava pra pescar. Quando nós morava na... não sei se você viu um 
resto de casa de tábua que tem um pedaço ali. Era ali que a gente acabou de se criar, ali. E ia 
pescar, da terra mesmo a gente pescava, pegava com água grande assim ó, caranha, sem 
pegar a canoa, de linha pegava muito peixe ali. Hoje pra achar um peixinho aí, misericórdia”. 
 
 
“Ali é raso, raso, raso. Antigamente ali maré seca, chegava qualquer lancha... não tem uns iate 
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em Canavieira?Eles vinham de maré seca... de maré seca, hoje não. Até maré cheia dá 
trabalho porque tem banco de areia que impede passar”. 
 
 
“E tem pessoas aqui que pode dar história mais diferente que as minhas porque é de outro 
tempo, né?Antes de mim. Tem um aqui perto que chama Zeca que tem quais uns setenta. 
Tem uns cá pra frente que tem uns oitenta”. 

 

Conhecimentos  

 

➢ Discussão sobre o nome da localidade: Campinhos ou Marobá? 

➢  Compara o comportamento dos jovens da atualidade com os “da sua 

época”.  

➢  Tem uma concepção contrária às leis que não permitem que os 

adolescentes possam trabalhar com os pais;  

➢  Valorização da Educação Formal.  

➢ A importância do rio para a comunidade 

➢ A intervenção do homem no rio: a barragem que interrompeu as 

enchentes e está provocando o assoreamento do rio: queixa/denúncia 

➢ A origem do nome da comunidade 

➢  História da existência de um extinto cemitério de criança 

 

Saberes tradicionais 

 

➢ Aprendizado da profissão com o pai 

➢ Brincadeiras da infância: o jogo de castanha.  

➢ Fim da tradição da parteira e do rezador 

➢ A história da canoa que marcou a vivência da comunidade 

➢ Saberes sobre as embarcações e sobre o ofício de pescador 

➢ Saberes sobre o solo, aquele que é bom para plantar e saber prepará-lo 

para a plantação 

➢ Tradição de ouvir histórias na infância e a importância dos contadores. 

➢ Extinção das festas tradicionais na comunidade 

➢ Consciência de que os mais velhos podem contribuir com as histórias e 

com as informações 

 

 



37 
 

Quadro 5 - 2ª parte – Inferências: 

- A identidade das pessoas está relacionada ao nome do lugar, ao 

reconhecimento que o lugar tem. Campinhos é o nome mais conhecido e 

reconhecido, logo os moradores não aceitam que o local onde moram seja 

chamado de Marobá. 

- O ofício de pescador era passado de pai para filho e isso é motivo de orgulho 

para os moradores. Sr. Miguel também herdou os conhecimentos da pesca 

com o seu pai. 

- Não aceitação da legislação quando incrimina os pais por ensinarem os filhos 

menores de idade as suas profissões. Sr. Miguel atribui culpa à lei pelo 

comportamento indisciplinado e inadequado dos jovens da atualidade. 

- A conversa evidencia a perda de várias tradições da comunidade: contação 

de história, festas tradicionais, rezas, parteiras. 

- Crítica à ação do homem e o progresso pelas condições degradantes nas 

quais o rio se encontra.  O assoreamento é a consequência da falta de cheias, 

por causa da barragem e das ações de capitalistas que investiram em terras 

da comunidade. 

- Sr. Miguel apresenta consciência ambiental quando expressa que as 

queimadas prejudicam o solo. Evidencia a extrema importância que o rio tem 

para a comunidade e para ele. O rio para ele é “tudo”.  

 

Conteúdos escolares: 

 

Conhecimentos culturais e tradicionais: Brincadeiras, histórias orais (a 

contação de histórias, festas tradicionais locais 

Conhecimentos geográficos e ambientais: hidrografia, o uso do solo, 

agricultura; As condições do rio na atualidade; Assoreamento. 

Conhecimentos históricos: As enchentes que atingiram a comunidade nas 

décadas passadas; Formação do município e suas comunidades. 

Língua Portuguesa: Regionalismos;  
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Quadro 6 - 3ª parte - O ofício de pescador: 

 

Narrativa Trecho Conteúdo 

01 “Mas o que acontece é que o pescador 
vai e chega lá e ele tem onde vender. Se 
ele leva um catado daqui, quando chega 
lá, ele não vende no porto ali rapidinho, 
mas ele já leva direto para a empresa. 
Uma empresa que a gente considera 
aqui...” (Sr. José Carlos) 

Comercialização dos 

peixes 

 

07 

 

 

“A canoa é boa de remo. Uma canoa boa 
de remo não... não cala água. Que têm 
as canoas mal feitas, você tá remando, 
ela tá calando aguona atrás ó, empata 
ela deslocar. E ela não tem a entrada 
dágua e saída, é levezinha por causa do 
jeito de fazer... é o jeito de fazer. Como 
tem muitas barcas, mas tem muitas mal 
feitas”. (Sr. Miguel).  

Instrumento de pesca 

10 “Eu fiquei pagando aí na associação 
porque disseram que ajudava a 
aposentar, aí meu filho foi na colônia, 
chegou lá, pegou os talões de pescaria, 
agora eu estou com os talões na 
colônia.” (Sr. Reginaldo) 

Direitos dos pescadores 

11 “Aí pegava cangoá, pegava robalo, 
cambriaçu, canapim,carapeba, siri tinha 
de montão tinha camarão de água doce, 
camarão de água salgada.” (Sr. 
Rosivaldo) 

Espécies de peixes 

12 “Meu pai era pescador e minha mãe 
trabalhava também na pesca. Botava 
canoa.” (Sr. Ariosvaldo) 

Herança dos pais 

 

Quadro 7 - A natureza e o meio ambiente: 

 

Narrativa Trecho Conteúdo 

1 “Eles preferem que o ser 
humano, o fraco morra de fome 
mas não quer que tire uma 
árvore. A árvore pode ficar, 
mas o ser tem que morrer, tem 
que passar fome, tem que 
passar necessidade, 
principalmente em alguns 
lugares que nem hoje vive aqui, 
porque aqui a lei com a... 
Depois que entrou esse  trem aí 
que se chama... (...) (Sr. Zeca) 

Crítica às leis 

5 “Dependendo da maré, se a 
maré dá sete horas, nós 
saímos às sete horas, saímos 
oito, dez, depende da maré. A 
gente já tem a prática para 

Conhecimento das marés 
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acompanhar a maré. Hoje a 
maré vai ser igual, que dia de 
lua foi ontem e hoje mesmo ela 
começa as quebras. (Sr. 
Onélio) 

7 

 

A gente preparava a terra para 
plantar assim, roçava ela e 
depois arava com os bois, dois 
bois puxando um arado e uma 
pessoa guiando, o adubo era o 
próprio capim, não jogava 
nada. (Sr. Miguel) 

O preparo da terra  

7 “O rio para mim é...Para mim é 
tudo. É do rio que a gente tira 
todo o sustento, é do rio, e sem 
falar no ar. Pra mim é bom 
demais o rio, muito importante. 
Sem esse rio a gente não é 
nada.  (Sr. Miguel) 

A importância do rio  

7 Ele já mudou bastante depois 
da barragem que fizeram. Aqui 
a gente tinha fartura de peixe, 
ostra que não tem mais, siri, 
caranguejo, principalmente o 
peixe que afugentaram tudo 
porque o rio assoreou tudo. Ele 
secou. Faltaram as águas, 
porque o que afundava ele 
eram as água do 
Jequitinhonha.” (Sr. Miguel) 

Mudanças ambientais 

8 “Aqui a gente preserva, não 
joga lixo dentro d´água, essas 
coisas. Com o mangue é a 
mesma coisa. Quem preserva 
tem para sempre.” (Sr. Eraldo) 

Consciência ambiental 

16 O mangue dá paz na gente. É 
muito bom. É bom demais. Eu 
posso estar estressada como 
for dentro de casa. Quando eu 
chego em meu trabalho, aquilo 
eu sinto paz, tô voando. É uma 
paz maravilhosa que a gente 
sente. (D.Nivalda) 

Harmonia com a natureza 

17 De dois mil e seis pra cá 
começou a melhorar a situação, 
mas aí a gente... já vem numa 
luta também e mesmo no 
momento de luta, medo de 
perder nosso território porque 
vieram gente de fora, são os 
grileiros de terra querendo 
desapropriar, querendo 
comprar como comprou uma 
parte daqui do fundo. Eles 
compraram e queriam fazer 
criatório de camarão, 
desapropriar a gente. (Sr. João 
e DonaEdvalda) 

Luta pelo direito à terra  
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2 A TRADIÇÃO ORAL: A PRESERVAÇÃO DOS SABERES ANCESTRAIS 

 

Este capítulo tem a pretensão de apresentar os conhecimentos sobre a 

Tradição Oral e todos os aspectos que a constituem e que a cercam. Há que se 

entender o que é verdadeiramente a Tradição oral, esse costume que, através da 

oralidade, ensina, educa, preserva, cria e faz nascer esperanças para que um povo, 

um grupo, uma comunidade não perca suas identidades. Para isso, faz-se 

necessário conhecer as realidades que ela veicula, os conhecimentos que são 

transmitidos e quem são os seus transmissores.  É pertinente entender que a 

oralidade não se restringe à contação de causos, e que há diversos gêneros que a 

compõem. Dentre esses gêneros, predomina a narração em seu interior.  

Alimentando-se da memória individual e coletiva dos contadores, as narrativas orais 

mostram-se vivas e presentes no cotidiano da humanidade e é um meio de 

preservar os conhecimentos e saberes das comunidades tradicionais.    

 

 2.1 O ensinamento através da voz 

 

 Espera-se que o presente texto dê conta de, pelo menos, registrar uma 

parcela ínfima da grandiosidade que é a Tradição Oral. O registro será feito pela 

escrita, recurso que nos é exigido e que tem primazia sobre a oralidade na nossa 

cultura, mas que aqui passará a servir à tradição e à oralidade. 

E o que é a tradição oral? Tenta-se responder esse questionamento através 

das diversas leituras (visuais e escritas) realizadas no decorrer deste estudo. Esse é 

um questionamento contínuo, pois a tradição oral vai velando-se e revelando. Ainda 

não conseguimos encontrar definição mais abrangente, sábia e poética do que as 

que o estudioso africano HampatéBâ (2010, p. 169) apresenta: “A tradição oral é o 

conhecimento total”; “A tradição oral é a escola da vida”. 

Ora, sendo “o conhecimento total”, ela foge das fragmentações e 

simplificações presentes na nossa formação ocidental. Segundo MACEDO (2011, p. 

21),“aprendemos a olhar o mundo aos pedaços e de maneira incomunicável, a não 

entender totalizações relacionais em movimento, como são a vida, a sociedade, a 

educação, a escola, um ser em formação etc”. O autor acrescenta ainda que 
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“nasasas das fraturas epistemológicas chegam a simplificações, ou seja, as visões 

parciais da realidade, as explicações atomistas do mundo”.  

 Analisando as definições de HampatéBâ e as conclusões de Macedo, 

podemos constatar que a tradição oral pode nos ajudar a desaprender a olhar o 

mundo por partes, como se cada saber fosse independente, sem conexão com os 

outros. Quando pensamos que a tradição oral é a grande escola da vida, 

entendemos que não é a única, existem outras escolas da vida, contudo, essa 

“grande” escola é a totalizante, abrangente, inclusiva, é a que “relaciona todos os 

aspectos”.   

 
Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e 
desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em 
categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e 
o material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a 
tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de 
acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões 
humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, 
iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo 
pormenor sempre nos permite remontar a unidade primordial. (HAMPATÉ 
BÂ, 2010, p. 169)  

 

Resta-nos refletir se estamos preparados para essa grande escola da vida. 

Não será um aprendizado fácil, pois fomos direcionados a refletir e aprender através 

de “caixinhas” de conhecimentos. Nossas cabeças orientadas e dominadas por essa 

visão serãocapazes de entender que os conhecimentos se fundem, se 

complementam e dialogam?  

Pensar na forma de aprender e ensinar através da tradição oral, é desmontar 

tudo o que está imposto na estrutura educacional: metodologia, os conhecimentos e 

a valorização dos sujeitos envolvidos no processo.    

Em termos de metodologia, há a valorização da voz, pois éela que transmite 

esses saberes nessa “didática” diferenciada. Através da voz, muitos saberes são 

transmitidos às novas gerações, pois a palavra é muito mais do que meio de 

comunicação, ela é transmissora de conhecimentos, e essa é a distinção que há 

entre as civilizações onde a escrita predomina e as civilizações orais. A palavra, 

nesse contexto, é criadora, é ação. Ela identifica as pessoas, valoriza seus 

ancestrais e suas origens e faz compreender o presente. Vansina (2010) registrou 

que: 
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Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da 
sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar de 
elocuções-chave, isto é a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, 
como testemunho transmitido verbalmente de uma geração a outra. Quase 
em toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam 
coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das tradições 
africanas (p. 141) 

 

A palavra também se traduz como compromisso e honra.  Ainda hoje, há 

compromissos firmados quando os mais velhos “dão a palavra”, quando “apalavra”, 

sem se fazer necessário assinar algum tipo de papel (documento). Há um pacto de 

honra e compromisso com o outro, pois, acredita-se na palavra proferida pelo 

interlocutor.  A palavra dá credibilidade e seriedade a quem sabe honrá-la e 

respeitá-la e também pode destruir a “reputação” e a imagem de quem não sabe o 

seu valor.   

Atesta HampatéBâ (2010), que nas sociedades da África onde não existe a 

escrita, há uma ligação do homem com a palavra proferida. Com isso, firma-se um 

compromisso entre ele e a palavra. Ele é a palavra, e a palavra encerra um 

testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no 

respeito pela palavra.  

Na nossa sociedade, apesar da supremacia da escrita, ainda encontramos 

pessoas e grupos que tem consciência desse poder da palavra, e que ainda mantém 

vivo o respeito por ela, atitude essa herdada dos antepassados, daqueles que 

muitas vezes não dominavam a escrita, mas carregavam conhecimentos e saberes, 

e por isso, eram respeitados pelo seu povo. 

 Ainda mais força tem a palavra na tradição oral quando pensamos que nela 

se encontra o vivido daquele povo, daquela comunidade. Através dela é que 

escolhas são justificadas, conquistas são anunciadas, crenças são respeitadas e 

posicionamentos são firmados. A vivência e a palavra são interdependentes.  

 

Para Bonvini (1985)  

 
O vivido do grupo está ligado a essa palavra. Um implica o outro: o vivido 
precisa ressoar na palavra e esta, proferida, deve repercutir no vivido. 
Repercussão e vivido são duas dimensões fundamentais na oralidade. Eis o 
jogo da vida e da sobrevivência do grupo e também o sentido profundo da 
proferição, o sentido que é necessário atribuir aos diferentes textos em 
situações de oralidade: provérbios, adivinhações, contos, máximas, nomes 
próprios, cantos, etc., todos esses textos estão a serviço da memória 
coletiva e da transmissão da experiência do grupo. (p. 9) 
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Na tradição oral há a valorização dos mais velhos, dos mais experientes. Eles 

são denominados como a memória viva de um povo, são as testemunhas, aqueles 

que devem ser ouvidos. Constitui-se em um ato de muita responsabilidade ser um 

guardador de uma tradição oral. São homens e mulheres que destacam-se na 

comunidade pelo que aprenderam e pelo que ensinam. 

Numa postura solidária e sábia, o contador contribui para manter viva a 

história de um povo, atuando como uma ponte entre o passado e o presente. Esses 

dois tempos vão fundindo-se e confundindo-se como numa espécie de mágica. Para 

Bonvini (1985), diferentemente da escrita, em que o passado é separado do 

presente porque se trata de uma comunicação a distância, na oralidade a 

memorização do passado é apenas uma centralização no presente e no futuro do 

grupo.  

 Na transmissão dos saberes, existe uma relação de interdependência entre 

esses contadores, os ensinamentos e o ouvinte. Eles formam uma tríade que dá 

significado, preserva e compõem a tradição oral. Quando se trata de oralidade, 

pensa-se em três instâncias: aquele que fala, para quem se fala e do que se fala.   

Levando em consideração que a tradição oral é palavra partilhada, a 

presença do interlocutor, este sendo representado por um indivíduo ou grupo, faz 

parte do processo de transmissão.  Assim como a fala não constitui-se somente 

como meio de comunicação para a tradição oral, o interlocutor não é somente 

aquele que ouve, mas é aquele que contribui para que a atuação do contador seja 

significativa e se caracterize como sobrevivência da vida do grupo. Os gestos, a 

entonação, o olhar, os silêncios são elementos que compõem a performance do 

contador, a fim de atrair e seduzir quem o ouve.  

Bonvini (1985) expõe de forma muito abrangente essa relação 

proferição/elocução: 

 
No plano individual, a comunicação oral se elabora a partir das limitações 
impostas pela presença do interlocutor. A pronúncia, suporte material, 
resultará de um equilíbrio constante, a ser assegurado, entre uma 
interlocução cuidada – exigida pelo esforço de compreensão, no nível do 
ouvinte – e uma elocução relaxada, determinada pela lei do menor esforço. 
O código corresponderá à língua falada, caracterizada, por um lado, pela 
seleção das palavras próprias à linguagem familiar e, por outro lado, por 
esse processo que faz como que uma frase apenas começada seja 
bruscamente interrompida e desviada, em decorrência do fato de que o 
interlocutor já compreendeu seu sentido. Seleção e truncamento traduzem 
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aqui o afrontamento do locutor e do interlocutor quando da transferência da 
experiência. (p. 7) 

 
 

Ainda em referência à tríade que compõe a tradição oral, é um erro pensar 

que os conhecimentos transmitidos por ela limitam-se àcontação de mitos, de lendas 

e de fatos históricos. Os tradicionalistas são conhecedores das ciências; ciências 

das plantas, das águas, da terra, astronomia, astrologia, religiosidade. E esses 

saberes advêm do dia-a-dia; do ofício de pescar, caçar, cozinhar, plantar e colher.  

Diferentemente das sociedades modernas, em que uma pessoa destaca-se por ser 

especialista em um determinado conhecimento, nos grupos onde predomina a 

tradição oral, os “ensinadores” são conhecedores de todos os tipos de ciências, pois 

as experiências se constroem de todas as formas.  As experiências é o que 

constituem os saberes, sendo assim, eles renovam-se e vão se acumulando 

constantemente, não se constituindo em algo acabado e pronto. Carvalho (2006) 

conceitua esses contadores como mestres e mestras dos saberes tradicionais e 

acrescenta que (2006, p.8) “mestre não é apenas quem domina uma determinada 

área do conhecimento, mas alguém que foi colocado na condição de transmissor do 

conhecimento que encarna, colorindo-o com uma conotação de singularidade e 

insubstituibilidade.”  

Segundo Vansina (2010, p. 141), “a origem desses saberes pode partir de um 

testemunho ocular, num boato ou numa nova criação baseada em diferentes textos 

orais existentes, combinados e adaptados para criar uma nova mensagem”.  As 

próprias palavras dos contadores confirmam essa afirmação do autor quando 

justificam a origem dos seus relatos. Constantemente, utilizam termos como: “Eu 

presenciei”, “Eu vi”, “Eu testemunhei”, posicionando-se como protagonista do que 

conta. Também ouve-se “Me contaram”, “contavam por aqui”, “É do conhecimento 

de todos”, quando trata-se de intertextualidade, diálogo entre textos orais antigos e o 

texto do contador, daquele que transmite o relato.  Outras vozes fazem-se presentes 

nesses relatos. De quem são essas outras vozes? Não se sabe. São muitas e 

muitas que constituem o texto oral. O “recontar” já se configura como um outro texto 

oral, uma nova mensagem.  É a transferência dos saberes passeando de memória 

para memória, de boca em boca, de ouvido em ouvido.  

Ao destacar a autoria dos textos, está em questão a autenticidade da 

transmissão. Mais do que para as outras pessoas, a verdade para os contadores 
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deve ser respeitada, pois,a mentira colocaria em jogo toda a vida do grupo. 

Recorrendo novamente ao tradicionalista africano HampatéBâ (2010), para os 

tradicionalistas, a mentira não é simples-mente um defeito moral, mas uma 

interdição ritual cuja violação lhes impossibilitaria o preenchimento de sua função. 

Ao adentrar numa comunidade onde ainda resiste a tradição oral, os moradores 

orientam sobre quem deve ser ouvido, pois apresentam confiança naquelas vozes e 

dão referências sobre suas vidas, idade e sobre o tempo em que vivem nas 

comunidades. Esses contadores simbolizam autenticidade e são dignos para narrar 

os eventos que identificam o grupo.  

Numa amplitude maior, a tradição oral, é também concebida como obra 

literária e deve ser estudada como tal. Para Schipper (1989, p.10)), “um texto oral 

não existe, em si mesmo, sem performance: a presença mesma do apresentador, do 

contador de histórias, do cantor – sem o qual literatura oral não pode ao menos 

existir – é uma característica fundamental que foi, muitas vezes, esquecida no 

passado”. É necessário também estudar o meio social que a cria e transmite e a 

visão de mundo que sustenta o conteúdo de qualquer expressão de uma 

determinada cultura.  

Segundo Vasina (2010), numa sociedade oral, a maioria das obras literárias 

são tradições, e todas as tradições conscientes são elocuções orais. Como em todas 

elocuções, a forma e os critérios literários influenciam o conteúdo da mensagem.  

Diversos são os gêneros da tradição oral. Os textos orais podem ser   

poemas, genealogias, cantigas, crônicas, provérbios, charadas, orações e epopeias. 

A maior parte deles carrega em sua essência anarrativa, ela é o fio condutor dos 

acontecimentos. Na medida em que ela vai se desenrolando, muitas revelações vão 

se desvelando.   

 

 2.2 As narrativas orais: a voz que tece o fio condutor da vida 

 

Inúmeras são as necessidades vitais que o homem possui, dentre elas 

encontra-se a comunicação oral. No cotidiano, os indivíduos estão constantemente 

interagindo através de tipos próprios da linguagem oral, desde os “simples” 

cumprimentos, com a finalidade de testar o canal até o uso de textos mais longos e 

complexos carregados de múltiplos significados representativos para suas vidas e 

paraa vida do grupo ao qual pertencem.  
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As situações do cotidiano exigem que os sujeitos exerçam suas competências 

comunicativas diante de situações corriqueiras e simples, até tomada de decisões 

que modificam e comprometem o seu viver. Isso independe da idade, sexo, 

formação educacional/profissional e classe social. Todos se valem da fala - exceto 

os que são privados dessa faculdade - para se firmarem como sujeitos e 

socializarem-se.  Socializar-se, aí está a essência do processo de interação através 

da voz. 

Existem textos orais que se construíram e passaram a existir para atender a 

esse aspecto inerente ao homem, essas são as narrativas orais. É inconcebível 

pensar o mundo sem elas, pois explicam, ilustram, fazem reviver realidades, educam 

e comunicam. As narrativas fazem conhecidas as origens do homem, através de 

perspectivas religiosa, mítica, histórica ou social, revelando suas experiências.  

Esses textos orais estão prenhes de experiências humanas - afinal, a habilidade de 

narrar é específica do ser humano – e em todo momento, em situações diversas os 

sujeitos valem-se da memória para compartilhar o vivido. 

O narrar, presente em quase todos os atos de comunicação oral – diversos 

são os gêneros textuais que carregam a narrativa em sua composição - está ligado à 

conversação, faz parte de um discurso.  As conversas diárias são salpicadas de 

elementos que caracterizam a narração e fazem com que, através do diálogo, os 

sujeitos serevelem, se entendam, se expliquem.  

Segundo Barthes (1972), a narrativa está presente em todos os tempos, em 

todos os lugares e todas as sociedades, ela começa com a própria história da 

humanidade e não há em parte alguma, povo, classes e grupos humanos que não 

tenham suas narrativas. 

Sendo assim, as subjetividades que marcam e identificam cada tempo, lugar 

e sociedade é o que distingue uma narrativa da outra, pois vão criando vários 

mundos, várias realidades carregadas de significações.  

 

Para Sodré (1985), a narrativa se constitui como 

 
[...] um discurso capaz de evocar, através da sucessão temporal e 
encadeada de fatos, um mundo dado como real ou imaginário, situado num 
tempo e num espaço determinados. Na narrativa, distingue-se a narração 
(construção verbal ou visual que fala do mundo) da diegese (mundo 
narrado, ou seja, ações, personagens, tempos). Como uma imagem, a 
narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo (p.75) 
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No que tange às narrativas orais, há uma voz responsável por essa 

apresentação, são vozes anônimas que se destacam em meio ao cotidiano e em 

meio a um grupo, uma comunidade. Eles são denominados de contadores.  

O contador é aquele que guarda os conhecimentos e os transfere ao ouvinte 

ou ao grupo que apresenta-se interessado em seus relatos. Numa comunidade 

tradicional, ele é referência de sabedoria e deve ser respeitado por isso. Mas, como 

surgiu esse ser tão venerado e portador de tantos conhecimentos? 

Nessas comunidades, os exímios contadores são os moradores mais antigos, 

os idosos da comunidade, entretanto isso não invalida um jovem de se destacar 

como um contador. Nas sociedades tradicionais africanas, os depositários da 

herança oral são chamados de “tradicionalistas”. Memória viva da África, eles são 

suas melhores testemunhas, são os “conhecedores” ou “fazedores de 

conhecimentos”. Segundo HampatéBâ (2010), podem ser mestres iniciados (e 

iniciadores) de um ramo tradicional específico (iniciação do ferreiro, do tecelão, do 

caçador, do pescador, etc.) ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os 

seus aspectos.  

Nas comunidades tradicionais situadas fora da África, ao traçar a figura do 

narrador/contador, não se pode, também, dissociar a pessoa da sua lida, do seu 

ofício, do seu viver. As narrativas estão impressas na vida do contador, pois,sendo 

pescador, caçador, parteira, marisqueira, cozinheira, artesão, catador de cocos, 

construtor de barcos e lavrador é que eles adquiriram os conhecimentos e as 

experiências que estão sendo transmitidas.  

 

De acordo com Benjamin (1987),  

 
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu no meio de artesãos – no 
campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma 
artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro 
em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim 
se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na 
argila do vaso. (p. 205) 

 
 

Em relação aos conhecimentos desses mestres na arte de contar, além das 

suas experiências pessoais, a experiência que passa de um indivíduo para o outro é 

a fonte a que recorrem. Na concepção de Benjamin (1987), “o narrador retira da 
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experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relata pelos outros e 

incorpora as coisas narradas às experiências de seus ouvintes”.  

Os conhecimentos são passados de uma geração para outra. É comum ouvir 

de suas bocas que a “mãe”, “o pai”, o “avô”, eram as pessoas que contavam, que 

ensinavam.  E esses, por sua vez, contavam porque tinham ouvido também de seus 

antepassados.  As narrativas estão comprometidas em dar continuidade à tradição. 

A arte de narrar as histórias, exige do contador outra postura, ele faz uso de 

uma “performance” na proferição.  Ele não é mais uma pessoa comum, mas é um 

ator, um performer, aquele que combina a dança, o teatro, a música.  Faz parte do 

ato de narrar as alterações na voz, as onomatopeias, silêncios oportunos, 

gesticulações, mímicas, olhares diferenciados. Essa combinação do verbal com o 

não verbal tantoajuda a atrair o ouvinte como se configura em uma forma de o corpo 

também expressar e reviver o que está sendo contado, como se estivessem 

estabelecendo um contato corporal com o imaginário, com as outras vidas, as outras 

vozes, o passado. Para Santaella (1995, p. 165), “quando se trata da linguagem oral, 

a gestualidade, pausas, paisagens do rosto, sutilezas do olhar e posições do corpo 

no espaço, tudo isso ajuda a roteirizar as junções e disjunções da fala com aquilo do 

que se fala”.  

Além dos atos performáticos, as narrativas orais exigem espaços e tempos 

adequados para materializar-se. Segundo Bonvini (1985), há textos orais que só 

podem ser proferidos à noite, ou durante a estação da seca, ou ainda no interior da 

aldeia e não no exterior. Como em um ritual, os contadores mais antigos andavam 

pelas aldeias e comunidades, com horários certos para chegar ao local apropriado 

para contar suas histórias. Estes eram esperados pelas crianças e pelos adultos 

que, por sua vez, também se preparavam para ouvir os relatos. Contavam suas 

histórias à luz de lamparinas ou à luz da lua.  Os ouvintes deitavam-se pelo chão, ao 

redor do contador e ali ficavam de ouvidos atentos – aqui se experimentava uma 

educação para o ouvir - acompanhando o desenrolar das narrativas, esperando o 

desfecho para encerrar o dia e poderem dormir. Alguns se amedrontavam com as 

cenas mais “assustadoras”, o que atrapalhava a noite de sono.  

Determinadas histórias também são contadas em outras situações ou 

momentos oportunos, com a finalidade de ilustrar ou de ensinar como agir diante 

delas. Uma desobediência de uma criança ou adolescente são atitudes motivadoras 

para tirar histórias com fundo moralizante da memória. Também são contadas 
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histórias de fatos históricos ocorridos no passado como meio de compará-los com os 

acontecimentos contemporâneos.  

As narrativas orais não são jogadas aos ouvidos de forma aleatória. De forma 

bem natural e espontânea, mas não menos exigente, o contador e os ouvintes 

fazem um pacto. Vejamos como Hanke (2005) descreve esse comportamento e as 

obrigações deles:   

 
Para iniciar uma narrativa, o narrador precisa saber se os seus ouvintes 
estão interessados e dispostos a ouvi-la. Assim ele tem que sinalizar que 
ele quer produzir isto e “pedir permissão” para fazê-lo. Uma vez que 
aceitam, os ouvintes têm obrigações (mostrar interesses, não interromper, 
rir no momento certo ou reagir adequadamente, etc), como também o 
narrador tem obrigações tais como terminar a narrativa corretamente, 
esclarecer partes que precisam informações suplementares, etc. (p. 119) 

 

 

Diante disso, percebe-se que as vozes que contam as narrativas orais são 

proferidas e criadas por uma única pessoa, entretanto, engana-se quem pensar que 

ela se caracteriza como um ato monológico. Há uma relação de interdependência 

entre quem conta e quem ouve os textos orais. Contador e ouvinte colaboram na 

construção da narrativa, pois o texto é moldado conforme a receptividade do 

interlocutor, e o desenrolar do fio da história vai sendo acompanhado por ele. 

 

Para Barthes (1972),  

 
Mesmo que haja, no interior da narrativa, uma grande função de troca 
(repartida entre um doador e um beneficiário), da mesma maneira, 
homologicamente, a narrativa, como objeto, é alvo de uma comunicação: há 
um doador da narrativa, há um destinatário da narrativa. Sabe-se, na 
comunicação linguística, eu e tu são absolutamente pressupostos um pelo 
outro; da mesma maneira, não pode haver narrativa sem narrador e sem 
ouvinte (ou leitor) (p. 47) 

 

 O ato de doar os conhecimentos através da narrativa, requer um profundo 

envolvimento entre o contador e o ouvinte. Essa implicação se dá através das 

reminiscências que são trazidas quando se percorre o caminho da memória. O 

ouvinte confia na memória do narrador e quer que ela dê conta de minúcias do 

passado.  O contador, por sua vez, através da memória individual oferece 

contribuições para se criar uma memória coletiva formada por várias memórias 

pessoais. 
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 2.3   Trilhando o caminho da memória 

 

Onde é o lugar do passado? Qual é o espaço que ele ocupa na vida dos 

indivíduos e dos grupos? Imperceptivelmente, as atitudes, os hábitos, os costumes, 

as linguagens e os modos de cada um trazem o passado para conviver com o 

presente. O que foi experienciado e vivido está dialogando constantemente com a 

realidade.  As narrativas humanas revisitam o passado e trazem para o presente o 

que se lembra dele e o que ele representa para cada pessoa.  

Ao revisitar o passado, os seres mortais brincam com o tempo. Esse senhor 

implacável e inexorável que, impiedosamente, devora as vidas. Numa ordem natural, 

os antepassados e os acontecimentos vividos deveriam ficar relegados ao 

esquecimento. No entanto, vozes recalcitrantes insistem em trazer para o presente o 

que ainda está vivo na consciência do indivíduo ou do grupo, entrelaçando passado 

e presente e resgatando tudo o que o tempo condenaria.  

A memória é quem permite esse jogo de ir e vir, é quem faz troça com o 

tempo. É ela que, de forma natural e imperceptível, seleciona o que é significativo e 

o que está vivo ainda na vida dos homens para constituir o indivíduo e o seu grupo. 

A memória traz “coisas de antigamente” na voz, nas atitudes e nas imagens. São 

brincadeiras antigas, cantigas adormecidas, costumes abandonados e saberes que 

pareciam esquecidos, mas que estão vivos e vívidos.  

Na linguagem escrita ou oral, trilhando o caminho da memória, os contadores 

podem ter acesso aos recônditos do passado e juntar partes do que foi às imagens 

do presente, construindo um novo cenário.  Candau, J. (2011), lembra que a 

memória dá a ilusão de que o que passou pode não estar inteiramente inacessível, 

pois graças às reminiscências é que é possível reviver o passado.   

As pessoas fazem essa retrospectiva para dar continuidade à vida, para que 

ela não se esvazie de sentido, pois a memória reivindica espaço para o passado e 

envolve a identidade dos sujeitos. As lembranças que se tem do passado tendem a 

se conservar e se transformarem no sentimento de identidade, logo, o sujeito sem 

lembranças é um sujeito sem identidade individual e social.  

Desesperadora e desoladora é a atitude dos contadores no momento em que 

descobrem que perderam alguns detalhes de suas histórias. Parece-lhe que 

perderam partes de si, suas referências.   Entretanto, o contrário acontece quando 

dão conta de minúcias de suas vidas e dos acontecimentos, se sentem seguros de 
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quem são e plenos, pois trazem pedaços de vida do passado para o presente 

formando um todo identitário. Segundo Candau, J.(2011),  

 
De fato, memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, se reforçam 
mutuamente desde o momento de sua emergência até sua inevitável 
dissolução. Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca 
memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo 
menos individualmente. (p.19) 

 
 
A “deusa das narrativas” (Benjamim, 1987) Mnemosine, que personifica a 

memória, tanto é responsável por preservar do esquecimento às grandes epopeias 

que imortalizaram seus heróis e seus grandes feitos - nesses poemas épicos, as 

nações são glorificadas e cantadas em versos -  como também resguarda os 

eventos das narrativas contadas por vozes anônimas, cujos “personagens” e heróis 

são pessoas comuns que constroem suas identidades através de suas experiências 

nas suas comunidades. 

O ato mnemônico faz reviver um passado pessoal e social. Através dos 

relatos pessoais, o narrador descreve os fatos, imprimindo neles suas emoções. Ele 

é o protagonista da história, é assim que se constitui a memória individual.  Já 

aquela que é reconstituída a partir de informações comuns aos diferentes membros 

da comunidade social, o que está retido e vivo na consciência do grupo é a memória 

coletiva.  

Em relação à memória individual, Halbwachs (2013) lembra que, apesar de 

testemunharmos alguns acontecimentos com nossos olhos, nossas lembranças 

permanecem coletivas e os acontecimentos nos serão lembrados pelos outros. Isso 

se dá porque nunca estamos sozinhos, sempre há outras vozes, outras pessoas se 

misturando com que somos e com as nossas experiências.  

Observe-se como o sociólogo Halbwachs(2013) explica a composição da 

memória coletiva:  

 
No mais, se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter 
por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que 
se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças 
comuns, e que se apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que 
aparecerão com mais intensidade para cada um deles. Diríamos 
voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 
ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho 
com outros meios. Não é de admirar que, do instrumento comum, nem 
todos aproveitam do mesmo modo. Todavia quando tentamos explicar essa 
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diversidade. Voltamos sempre a uma combinação de influências que são, 
todas, de natureza social. (p. 34) 
 

 

O que fica muito evidente é que seja individual ou coletiva, a memória 

apresenta sua natureza social. A memória coletiva se compõe de pontos de vista, de 

olhares diversos, por isso é que ela dá conta do todo. O fato é o mesmo, porém 

apresenta uma diversidade muito significativa de olhares e vozes por trás dele. 

Essas vozes são provenientes do que a memória de cada um preservou e 

conservou. Para isso, leva-se em conta a significação que o acontecimento teve na 

vida de cada indivíduo, o momento em que foi vivido, que é único para cada pessoa.   

A memória atribui às narrativas orais o poder de preservar as tradições e de 

constituir-se como uma forma de ensino. Ao narrar, o aprendizado se dá por meio do 

resgate, conservação e difusão dos saberes. E para que esses saberes e 

conhecimentos sejam reconhecidos, a escola deve favorecer o diálogo entre eles e 

os conhecimentos curriculares.  

 

 2.4Retratos de campinhos e Atalaia 

 

 Os retratos de Campinhos e Atalaia apresentam,em linguagem verbal e não 

verbal,algumas singularidades das vozes transmissoras dos saberes.  Ao retratá-las, 

percebe-se subjetividades nos ângulos e nas descrições dos momentos em que as 

conversas aconteceram, pois não poderíamos deixar despercebidos os gestos, 

olhares, entonações, sorrisos e emoções dos moradores. Assim como não 

poderíamos ignorar o seu espaço e o seu tempo.  

 A relação intrínseca e interdependente entre a pessoa/espaço/tempo está 

presente nas falas e nos silêncios dos contadores, assim como nas suas ações. Por 

várias vezes foi proferido em suas conversas, que seu espaço é muito importante, 

pois faz parte de suas vidas. Os moradores acompanharam o desenvolvimento e as 

mudanças ocorridas em suas comunidades e afirmaram que não pretendem sair 

dali.  

 A valorização do tempo também é perceptível nas suas falas. A memória 

ajuda buscar eventos que valorizam as suas vivências e justificam as suas atitudes e 

o jeito de cada um se comportar e agir.   
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Seu José Carlos Reis de Melo, 66 anos. 
(foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: A entrevista com Sr. Zeca aconteceu em 

um domingo, próximo ao meio dia. Ele foi indicado por outros moradores da 

comunidade por ser um dos mais velhos. Como não houve tempo para marcarmos a 

entrevista, somente a esposa dele sabia, pois estava na Associação de Moradores 

na ocasião em que a pesquisa foi apresentada, fomos sem avisar.   Mesmo não 

estando nos esperando, nos recebeu com muita alegria e disposição. Adentramos 

sua pequena casa e nos sentamos em um sofá na sala. Como o horário da 

entrevista se deu próximo à hora do almoço, percebíamos conversas e barulho na 

cozinha e um cheiro muito agradável de comida sendo preparada.  Sr. Zeca nos deu 

uma lição de criticidade e não aceitação do que estava imposto à sua comunidade e 

daquilo que o contexto atual impõe, mudando os costumes herdados dos 

antepassados.  

             Seu Onélio Santos Gonçalves, 67 anos. 
                (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: Quando chegamos à Campinhos nesse 

dia, nos orientaram que fôssemos primeiro à casa do Sr. Onélio. Comose não 

soubéssemos caminhar pela comunidade, pediram a um garoto que nos guiasse até 

sua moradia. Trilhamos por um caminho de areia coberto com fibra de piaçava. A 

piaçava evitava que os pés dos caminhantes fossem enterrados na areia e se 

protegessem do calor do sol. Sr. Onélio foi o primeiro entrevistado da comunidade 

de Campinhos. Quando chegamos em sua casa, encontramos tudo em silencio e as 

portas e janelas fechadas. Uma casa rodeada de plantas rasteiras e muitas flores. O 

terreiro limpo e bem cuidado indicava que os moradores dali se preocupavam com o 

ambiente e a natureza.  

 Como era aproximadamente oito horas da manhã, presumimos que estivesse 

dormindo. O garoto que nos acompanhou para “mostrar” a casa, disse que podia 

chamar que ele se encontrava em casa, e justificou que ainda estivesse dormindo 

porque ele tinha um pequeno bar e tinha ido dormir tarde. Chamamos meio receosos 

e ele respondeu pedindo que esperasse um pouco. Quando saiu, disse que estava 

deitado, mas não estava dormindo. Nos apresentamos e sentamos debaixo de uma 

cobertura ao lado de sua casa. Apesar do horário e da situação, o Sr. Onélio foi 

bastante receptivo e desenvolveu uma conversa agradável e pausada. Ele contribuiu 

para que começássemos a desenrolar o fio da grande narrativa que identifica a 

imensa família que constitui a comunidade de Campinhos.   

 
Dona Edvalda Gonçalves dos Santos, 68 anos e Sr. João Santana da Silva, 34 anos. 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: Na ocasião da apresentação da pesquisa 

para os moradores da comunidade em reunião da Associação, João foi um dos que 

nos procurou para informar que tinha muito o que contar sobre Campinhos, mesmo 

não sendo idoso. Expressou o desejo de relatar a história de uma barca muito 

famosa. Orientou-nos onde era a sua casa e a de sua mãe e disse que esperariam 

por nós.  Ficamos impressionados com o lugar onde aquela imensa família 

mora. As casas construídas por um programa do Governo Federal ficam próximas 

umas das outras e abrigam os filhos e netos de DonaEdvalda. A farinheira não foi 

reformada. Ela ainda conserva o velho telhado e paredes de tábua. Apesar de 

parecer um lugar precário para quem chega, é ali na velha farinheira que todos se 

reúnem para fazer farinha, tomar um café e comer beiju. O cheiro daquele lugar e as 

reminiscências de filho e mãe nos transportaram para um passado de luta e 

sofrimento, mas que fizeram com que aquele povo fosse mais forte e perseverante. 

 

       Dona Francisca Leal Santos, 80 anos, professora aposentada. 
       (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: A professora Francisca mora em frente à 

antiga escola onde trabalhou. Sentada na varanda de sua casa, nos contou sobre 

sua experiência como primeira professora da comunidade.  Sua voz fraca e pausada 

relatava sobre sua vida e seu amor pela profissão que exercia em um turno do dia, 

pois o outro era para cuidar de várias outras coisas. A professora contribuiu com 

posições acerca da educação, da criação dos filhos e comparou a escola de hoje 

com a escola de sua época. É uma narrativa que trata da pedagogia escolar e da 

vida. 
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Seu Eraldo Gomes Bezerra, 63 anos. 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Eraldo não nasceu em Campinhos, 

mas chegou à comunidade ainda menino. Homem tímido e de poucas palavras, 

baixava a cabeça constantemente como se estivesse falando para ele mesmo. 

Fomos indagando da vida, de seu ofício, de sua chegada à Campinhos, da terra, das 

plantações e ele, pouco a pouco foi jogando pra fora suas concepções de educação, 

da natureza fazendo mostrar o apego que tem por aquela comunidade que o 

acolheu na sua meninice. Naquela localização moram seus irmãos, filhos e netos, 

todos ao redor do pé de Jambo, única referência que se tem da casa dos falecidos 

pais. As famílias, geradas pelos antepassados continuaram ali, fazendo com que o 

passado não seja esquecido.   

        Seu Ariosvaldo Pereira da Silva, 80 anos.  
        (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Ari é um morador muito conhecido 

em toda a comunidade. Ao redor daquele homem sábio localizam-se os seus 

maiores bens: o rio e seus familiares. Quando chegamos em sua casa, ele estava 

terminando o almoço. Aguardamos na sala, enquanto conversávamos com seu filho 

mais novo. Apesar de ser o seu horário de descanso, ele não se recusou em 

conversar conosco. Com voz pausada e memória muito fiel, relatou o passado de 

Campinhos e de seus “troncos”.   

 Para seu Ariosvaldo, ser o mais velho da comunidade é ser detentor de 

saberes e conhecimentos que não podem ser contestados pelos mais “modernos”. 

Isso também lhe dá o direito de reivindicar o nome da sua comunidade.  Campinhos 

é o lugar onde nasceu, se criou e onde fez sua história. Saímos com a sensação de 

que poderíamos ouvir muitas e muitas histórias vindas de seu Ari, mas nos 

contentamos com o que ele nos permitiu saber.  

          Sr. Valmir Gomes Bezerra, 62 anos.  
          (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Fomos conduzidos à casa de seu Valmir 

pelo seu irmão.  Uma casa arejada, rodeada por valas que as enchentes ocorridas 

há décadas deixaram   em Campinhos.   Sentados na varandinha, provamos um 

delicioso suco de Mangaba, fruta típica daquele local, e dali observávamos o 

coqueiral e a pimenta do reino secando ao sol. Nossa conversa não foi muito longa, 

mas rica em saberes e descobertas. Conhecemos o amor que aquele senhor 

centrado e calmo dedicou à dona Anita, sua mãe, até o dia em que ela “se foi”. Sua 

mãe parteira e trabalhadora que cuidou sozinha de seus onze filhos.   
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Dona Marlene Santos de Santana, 66 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: não houve um só dia que não tivéssemos 

proseado com Dona Marlene em Campinhos. Na verdade, a sua entrevista foi se 

construindo bem devagar, sem pressa. Um pedaço de conversa hoje, outro amanhã 

e assim ela ia nos informando sobre o povoado, seus habitantes, suas concepções e 

sua fé.  Sua casa pequena e acolhedora localiza-se na beira do caminho que dá 

passagem para as outras estradas daquela parte da comunidade. E ali tem um 

puxadinho com mesas e bancos, onde quase todo mundo que passa senta-se para 

conversar, “se alongar”, tomar água, dar boas risadas, comer e observar ao redor o 

cuidado que ela dedica à sua maior riqueza: suas plantas.  

 Dona Marlene nos disseque o sonho dela é abrir um pequeno restaurante ali 

para receber os visitantes. Talento para a culinária é o que não lhe falta, pois nos 

ofereceu em uma das nossas visitas, um catado de aratu de sabor inigualável. O 

terreiro e a presença de Dona Marlene são tão acolhedores, que a vontade que 

tínhamos era ficar por ali, perto de suas plantações ouvindo sua conversa calma, 

pausada e convidativa. Um espírito confiante e alegre, cheio de sabedoria e 

superação.  
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Nivalda Santos de Santana, 56 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo:Nivalda nos esperou para o almoço no 

segundo dia de visita à Campinhos. Infelizmente não foi possível irmos à casa dela 

nesse dia, porque a embarcação que nos traria de volta à Canavieiras tinha horário 

marcado. Nos desculpamos através da sua irmã. No dia em que foi remarcada a 

entrevista, era o dia de sair com as filhas para a pesca e nem por isso ela deixou de 

nos acolher bem, mostrando disposição e muita vontade de compartilhar o vivido e o 

experienciado.   

 Nivalda é uma das mais jovens entrevistadas, mas preencheu o nosso tempo 

com tantas experiências, dentre elas muito sofrimento e também momentos de 

alegria, os quais vive na atualidade, que parecia ter mais idade.  Sua casa, situada 

em meio aos coqueiros e mangueiras, habitada pelos filhos e netos, foi mencionada 

na conversa como a sua realização pessoal.  

 Sentamos debaixo de uma árvore, num banquinho rústico e, enquanto 

conversávamos, ela manuseava uma agulha fazendo conserto na camisa que ia 

usar para ir ao mangue naquele dia. Em todos os momentos víamos os olhares e o 

respeito dos filhos diante do que aquela mãe relatava. Pegou suas roupas e 

artefatos apropriados para a pesca e nos mostrou com enorme prazer, informando-

nos como se vestia e se preparava para o seu ofício. Uma mulher cativante, de 

sorriso largo e sincero, que se acha cega por não saber ler e escrever. 
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Maria Santos Santana, 65 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 
 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Trilhamos os caminhos de areia quente 

em busca da casa de Dona Maria. Ali a encontramos sentada, catando aratu, 

próximo à uma cobertura onde tinha um fogão a lenha utilizado para o cozimento do 

crustáceo.  Fez menção de levantar e deixar o seu ofício de lado para nos receber. 

Pedimos que não interrompesse o seu trabalho, pois íamos ficar batendo um papo, 

conversando. Não se intimidou com as lentes da filmadora e começou a contar 

sobre sua vida pausadamente com voz forte e firme.  

 Dona Maria não é diferente das outras mulheres de Campinhos: fortes, 

determinadas, hospitaleiras, mães de muitos filhos, trabalhadoras e donas de um 

passado marcado por sofrimento e resiliência. Mulher que sente as dores do parto 

dentro do mangue e que trata a morte com uma naturalidade impressionante. A 

morte que “levou” três dos seus. Cercada de netos, frequentemente reclamava do 

barulho que as crianças faziam quando brincavam ali no seu terreiro na hora da 

entrevista. A beleza e olhar de D. Amélia são impressionantes. Seu tom de voz e 

sua forma de se expressar fez-nos lembrar daquela mulher em todo o trajeto de 

volta à Canavieiras.   
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Seu Miguel José de Santana Filho, 60 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Miguel recebeu-nos numa quinta-

feira pela manhã na casa do seu sobrinho. Nós o encontramos em um amplo quintal, 

sentado próximo ao fogão a lenha. Nos posicionamos ali também e, enquanto 

conversávamos, os sobrinhos menores brincavam ao nosso redor e os maiores 

preparavam peixe para o almoço.  

 Com uma solidariedade desmedida, esse senhor nos ofereceu muitas 

informações geográficas, históricas, ambientais e conscientizadoras. Amigo e 

conhecedor do rio como a “palma da sua mão” demonstrou preocupações com esse 

companheiro que se tornou fragilizado por causa das intervenções do progresso. 

Para seu Miguel, o rio é tudo. Esse pescador não se intimidou quando defendeu 

algumas ideias contrárias às leis atuais. Com uma barba branca e comprida, 

contrastando comsua pele negra, relatou uma infância sofrida, sem brincadeiras, 

mas que ainda assim preferia a “sua época” ao presente.    

Dona Maria Raimunda Reis de Melo.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: Nosso encontro com dona Raimunda foi 

na varanda de sua casa, em uma tarde ensolarada. Ela nos recebeu com muita 

disponibilidade e atenção. A nossa prosa rendeu muitas informações sobre pessoas 

importantes para a memória daquele lugar. Saíram nomes de parteiras, rezadores, 

professora, criadores de festas tradicionais no povoado etc. 

 Dona Raimunda descreveu com muita propriedade e detalhes como acontecia 

uma festa tradicional e popular muito importante para aquele povoado e que hoje foi 

extinta. Com muita sabedoria e conhecimento, foi nos indicando remédios caseiros 

eficazes no combate às doenças dos seus filhos, nos disse que também faz partos, 

curativos e que a sua sina é cuidar de doentes.  Fiquei analisando que talvez aquela 

moradora sabida de Campinhos só não saiba uma coisa: que com suas ações e 

conhecimentos transmitidos pelos antepassados ela está contribuindo para que as 

tradições e costumes de seu povoado não sejam esquecidos.   

 

 

Reginaldo Conceição Bezerra, 65 anos. 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 
 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Reginaldo é conhecido em 

Campinhos como Bitu. No dia da apresentação da pesquisa na associação ele foi 

um dos que se disponibilizaram a conversar com a gente. A casa de seu Bitu situa-

se próximo ao rio e compõe um cenário de extrema beleza e cuidado. Encontramos 

fogão a lenha, poço, galinhas, pássaros, coqueiros e muitas outras plantas 

cultivadas com muita dedicação e amor.  Ali ele nos ofereceu água de coco, fruta da 

qual tira o próprio sustento, pois ainda não é aposentado.  
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 A câmera que portávamos mostrou-se incapaz de acompanhar os 

movimentos e a empolgação de seu Bitu. Muito ativo e animado, levantava-se e 

gesticulava o tempo todo, concretizando o verdadeiro sentido do “contar”. Não foi 

suficiente sentarmos para ouvi-lo, ele pediu que o acompanhássemos por toda a sua 

propriedade para nos mostrar um dos seus feitos: um pequeno cais construído com 

areia e coberto por grama. Sentíamos naquele homem campesino, orgulho e prazer 

em zelar por sua terra, tornando-a convidativa para os visitantes e para as próximas 

gerações.  

 

 

 

 

 

 

 
Rosival Pinto Nascimento, 65 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Seu Rosival, mais conhecido como 

Tabaco, mora em frente ao coreto da vila de Atalaia. A igrejinha do povoado foi o 

cenário de fundo de nossa entrevista e o barulho das crianças que brincavam na 

praça, o fundo musical. Seu Rosival nos pareceu, inicialmente, um homem muito 

reservado e de poucas palavras, porém com o desenvolvimento da conversa, 

percebemos muita sensibilidade no seu jeito de ser e de se comunicar. Demonstrou 

prazer em falar sobre as festas tradicionais de Atalaia, as brincadeiras de sua época, 

inclusive as cantigas de roda, chegando a cantarolar uns versinhos.  Na voz daquele 

pescador, tivemos conhecimentos do espírito de companheirismo e união que 

constituem a comunidade.  
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                  Seu Satu, 88 anos. 
                 (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Quando chegamos à casa de seu Satu, 

ele estava se preparando para assistir a uma partida de futebol. Prometemos que 

nossa conversa iria encerrar-se antes do início do jogo. Saímos para um espaço 

arborizado ao lado de sua casa e ouvimos desse ilustre entrevistado uma revelação 

profética logo no início da conversa: informou sua idade e disse em tom de 

brincadeira que vai viver até os noventa anos.  Seus gestos, sua fala, ainda que às 

vezes incompreensível, seu olhar saudosista nos impulsionaram a continuar 

arrancando da sua memória conhecimentos importantes para a identidade de Atalaia 

e dos seus moradores.   

 As palavras de seu Satu revelaram, com muita naturalidade e sabedoria, a 

essência do contar e do contador: “Não sei muitas coisas, outros moradores daqui 

sabem mais do que eu. O que eu sei, estou contando. Outros já contam diferente. E 

a vida vai continuando. Sempre tem um que sabe mais”.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dona Maria e Antonio José (mãe e filho). A mãe com 85 e o filho com 68 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: a entrevista com os dois moradores 

aconteceu às 15h, horário que costumávamos chegar na comunidade para não 

atrapalhar a sesta dos idosos. Encontramos D. Maria e Sr. Antônio José sentados à 

frente de suas casas, aproveitando a sombra das amendoeiras.  Cercados de netos, 

sobrinhos e filhos, eles se mostraram reticentes no início, entretanto a fala do filho 

foi motivando e puxando da memória da mãe as reminiscências e vivências muito 

representativas para suas vidas. Antônio José, em tom de brincadeira e 

divertimento, troçava com a mãe a fim de fazê-la revelar as riquezas que dão 

identidade à comunidade de Atalaia, inclusive as cantigas de roda. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Adélia, artesã e comerciante, 85 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
 

 Descrição da pessoa-espaço-tempo: A entrevista com Dona Adélia foi 

marcada com antecedência e, no dia combinado, a encontramos tranquila e serena, 

em companhia de seus inúmeros gatos e um cachorro. Sentada na frente de sua 

casa, situada em uma rua arborizada e muito calma da comunidade de Atalaia, ela 

nos recebeu preparando as palhas de coqueiro para entrelaçar um chapéu. Nossa 

conversa evoluía junto com seu ofício. Nos momentos em que recorria aos 

recônditos da memória, silenciando um pouco para recordar as minúcias, seu 

trabalho também pausava.  

 Com muita destreza e experiência, Dona Adéliamanuseava uma pequena 

faca ao mesmo tempo em que tecia a história de sua vida. Ao final de nossa 

conversa, mostrou-nos com muito entusiasmo suas peças de artesanato expostas 

em um cômodo ao lado de casa.  Para confeccioná-las, utilizava recursos que a 
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natureza lhe oferecia: cabaças, cordas, palhas, sementes etc. Quando chegou a 

hora da despedida, ficou uma saudade daquele jeito natural de sentir as coisas da 

vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Reginaldo, 66 anos.  
                (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 
 

 Descrição da pessoa-espaço-tempo: Seu Reginaldo mora numa casa 

avarandada e rodeada de árvores. Marcamos a conversa para uma tarde, e, ao 

chegarmos à gradezinha de madeira que impedia que seu cachorro pequeno e 

barulhento nos atacasse, pediu que esperássemos um pouco para se mostrar mais 

apresentável, uma vez que seria filmado. Nos sentamos em uma jangada que 

estava debaixo de uma amendoeira em frente à sua casa.  

 De início, ele disse que tinha ficado fora de Atalaia por trinta anos, período em 

que esteve na Marinha, e que não tinha muito o que falar, somente da sua juventude 

naquele lugar.  Informamos que queríamos ouvir coisas da sua juventude e de 

Atalaia mesmo. O resultado disso é que tivemos uma conversa longa e muito 

emocionante. Seu Nadu, como é conhecido, narrava seu passado com tanta 

nostalgia, especialmente quando falava da mãe, que inúmeras vezes lhe vieram 

lágrimas aos olhos e com voz embargada seguia o seu relato pedindo desculpas 

inúmeras vezes pela descompostura. Nós, claro, não tínhamos o que desculpar, 

mas agradecer a oportunidade de compartilhar, através das suas reminiscências, 

vivências e experiências pessoais daquela comunidade. 
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Dona Bernadete, 81 anos e professor Romeu, 76 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Encontramos os irmãos em uma tarde, 

sentados à frente de suas casas, e ali compartilharam a sombra de uma árvore e as 

suas vivências conosco. Descobrimos através da nossa conversa que compartilhar 

foi um legado deixado pelos pais daqueles moradores. Na infância, tinham uma casa 

grande e farta, pronta para receber vizinhos, amigos e parentes. Contaram com 

muito orgulho e respeito que a mãe não permitia que os visitantes saíssem sem 

comer e nem beber. Por trinta anos, o professor Romeu compartilhou os seus 

saberes e conhecimentos com os meninos e meninas de Atalaia. Dona Bernadete, 

por sua vez, está compartilhando sua sapiência e paciência com os netos, pois 

auxilia no cuidado deles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Dona Helena, 74 anos e Seu Zé Coco, 64 anos.  
             (Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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 Descrição pessoa-espaço-tempo: Quando chegamos naquela tarde em 

Atalaia, de imediato já avistamos uma imagem bem representativa da comunidade: 

Sr. Zé Coco sentado com sua esposa, Dona Helena, perto de uma amendoeira 

trançando uma tarrafa. Ao nos aproximarmos e sentarmos junto ao casal, fomos 

ouvindo um e outro. O canto dos pássaros e o vento fizeram parte da entrevista. 

Enquanto ela nos informava sobre sua intimidade com a culinária, ele enredava sua 

tarrafa e as histórias fantásticas e encantadas. Quanta crença e respeito pelo 

imaginário local. Mesmo não acreditando em histórias encantadas, Dona Helena 

ouvia com muito respeito as narrativas contadas pelo marido. O respeito pelos 

saberes do outro é o que sustenta e constitui a comunidade de Atalaia. 

 

Seu Deraldo, 70 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
 

Descrição pessoa-espaço-tempo:Todos da comunidade o conhece por Delegado, 

apelido de infância que consta na sua carteira marítima. Afinal, pescador que é 

pescador tem um apelido. Delegado é de uma calma impressionante, talvez tenha 

aprendido a ter paciência com o seu oficio: “para que pressa”?  Suas histórias 

divertidas, produto de sua vivência e criatividade, nos levaram a uma realidade 

mágica e contagiante.  

 Seu Deraldo nos disse que, em outros tempos, quando saia para pescar, 

encostava a canoa na beira do rio e ali mesmo, com seu companheiro de pescaria, 

cozinhavam o peixe fresquinho, se alimentavam e davam continuidade à navegação, 

seguindo o curso do rio. Disse que não pode mais se aventurar desse jeito, mas 

ainda tem muita vontade. A idade jamais será capaz de prender o espírito leve e 
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aventureiro de seu Deraldo.  Para encerrar a visita, nos apresentou a sua família 

através das fotografias expostas na parede da sua pequena sala. Percebíamos a 

satisfação no olhar ao identificar filhos, netos e suas fotos da juventude.   

 

 

 

 

 

 

 

Rosivaldo Pinto Nascimento, 58 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Rosivaldo é uma figura muito popular e 

respeitada em Atalaia. Todos o conhecem como Bado. Ele e a esposa, dona Gildete, 

moram na beira da estrada. Quando nos sentamos na porta de sua casa para a 

conversa, aqueles que passavam a pé, de carro ou de bicicleta cumprimentavam-no 

e ele atendia a todos com alegria e muita animação.  

 O seu Rosivaldofaz uso da bicicleta para se locomover para a cidade a fim de 

comprar “o necessário” para sua casa e para seu restaurante, lugar rústico e 

agradável, localizado na beira do rio onde são servidas receitas que acompanham a 

família há muitos anos. Aliás, quando chegamos para marcar a entrevista, ele nos 

ofereceu uma queijadinha deliciosa e explicou que é a esposa quem faz, mas que 

naquele dia, ela não estava satisfeita com o resultado, pois não tinha acrescentado 

um ingrediente essencial que era a nata. Badonão pertence ao grupo dos mais 

velhos da comunidade, mas é transmissor de muitas histórias e dá voz àqueles que 

já se “foram”. 
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Dona Gildete dos Santos Nascimento, 56 anos.  
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 Descrição pessoa-espaço-tempo: Como D. Gildete mora na beira da 

estrada, quando íamos à Atalaia para entrevistar outros moradores, a 

encontrávamos sempre sentada à porta de sua casa, onde tem, logo ao lado,um 

cajueiro privado cheio de frutos. A entrevista com ela aconteceu em meio à 

arrumação de um quarto de sua casa para receber uma filha que ia chegar do Rio 

de Janeiro. Nessa conversa, revelou-nos coisas de sua vida, do caju e dos doces 

tradicionais da tia Almerinda, sua famosa mãe.   

 D. Detinha, como é conhecida na comunidade, é a transmissora desse saber 

e a pessoa que resiste em manter viva essa tradição. Não abre mão de fazer os 

doces de sua mãe mesmo se sentindo cansada e sabendo que as filhas não darão 

continuidade à tradição.  Apesar de muito ocupada, ela se mostrou disposta a nos 

ensinar, na prática, como se faz os famosos doces. Ela aceitou compartilhar a sua 

felicidade. 
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3 AS NARRATIVAS ORAIS DE CAMPINHOS E ATALAIA E OS 

CONHECIMENTOS E SABERES TRADICIONAIS 

 

 Ao refletir sobre conhecimento e saber, percebe-se que ambos são 

intrínsecos ao ser humano e se constroem no contato com o mundo, na interação 

com o outro e com os objetos que os cercam. Para Larchert (2013), o conhecimento 

é um processo que transforma tanto aquilo que se conhece como também o 

conhecedor, é o conjunto de saberes que forma a visão de mundo de cada pessoa.  

 Segundo Freire (1983): 

 
Conhecer, na dimensão humana, (...) qualquer que seja o nível em que se 
dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe 
dócil e passivamente, os conteúdos que o outro lhe dá por imposição. O 
conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em 
face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. 
Demanda uma busca constante. Implica em invenção e reinvenção. 
Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, 
pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o 
“como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu 
ato. (p. 17) 

 

 Pensar em conhecimento é pensar em transformações, processo e 

mudanças. Pensar em saberes, é pensar em respostas para um modo de vida, para 

uma crença, para um modo de agir e pensar.  

 Os saberes e conhecimentos aqui apresentados foram adquiridos através dos 

antepassados, das experiências de vida, do contato com o meio em que se vive, das 

percepções e sensibilidades desenvolvidas, com ointuito de resguardar e preservar 

a cultura e as tradições locais. Ao conhecer e analisar as narrativas de nossos 

interlocutores, encontramos conhecimentos e saberes comuns entres 

eles,afinalestamos falando de comunidades que, apesar de algumas singularidades, 

apresentam costumes e modo de vida semelhantes. Esses conhecimentos e 

saberes estão relacionados aos seus ofícios, impressões e posicionamento acerca 

do ambiente onde vivem, realidade política e social, sobre a cultura, costumes, 

tradições,valorizaçãodos moradores e de seu papel na formação da comunidade e 

na preservação dos costumes locais.  

 Sendo comunidades tradicionais de pescadores, o ofício de pescar e 

elementos como mar, peixes, rio, jangada, barco, remo, rede, maré e outros, têm 

uma presença marcante nas narrativas.    
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 As falas dos moradores revelaram que os saberes sobre seu ofício de 

pescador e tudo que está relacionado a ele foram “deixados” pelos seus avós, que 

por sua vez deixaram para os pais, que transmitiram para eles.   São saberes 

tradicionais passados de geração para geração. Relacionados ao ofício de 

pescador, temos trechos que se referem a: 

Comercialização dos peixes: 

 
Mas o que acontece é que o pescador vai e chega lá e ele tem onde vender. 
Se ele leva um catado daqui, quando chega lá, ele não vende no porto ali 
rapidinho, mas ele já leva direto para a empresa. Uma empresa que a gente 
considera aqui... (Sr. José Carlos – Narrativa 1) 

  

Instrumento de pesca: 

 

A canoa é boa de remo. Uma canoa boa de remo não... não cala água. Que 
têm as canoas mal feitas, você tá remando, ela tá calando aguona atrás ó, 
empata ela deslocar. E ela não tem a entrada dágua e saída, é levezinha 
por causa do jeito de fazer... é o jeito de fazer. Como tem muitas barcas, 
mas tem muitas mal feitas. (Sr. Miguel – Narrativa 07). 

 
Direitos dos pescadores: 

 
 
Eu fiquei pagando aí na associação porque disseram que ajudava a 
aposentar, aí meu filho foi na colônia, chegou lá, pegou os talões de 
pescaria, agora eu estou com os talões na colônia. (Sr. Reginaldo – 
Narrativa 10) 

 
Espécies de peixes: 

 
 
Aí pegava cangoá, pegava robalo, cambriaçu, canapim, carapeba, siri tinha 
de montão, tinha camarão de água doce, camarão de água salgada. (Sr. 
Rosivaldo – Narrativa 11) 

 

Herança dos pais: 
 
 

“Meu pai era pescador e minha mãe trabalhava também na pesca. Botava 
canoa.” (Sr. Ariosvaldo – Narrativa 12) 

 

Os contadores apresentam a natureza como uma realidade oferecida ao 

conhecimento e constituída de elementos que estão ligados à sua vida e à sua 

sobrevivência.  O meio ambiente cerca os indivíduos, que por sua vez interagem 

com ele de forma afetiva.  

 Teceram críticas à ação do homem pelas condições degradantes nas quais o 

rio se encontra.  O assoreamento é a consequência da falta de cheias, por causa da 
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barragem e das ações de capitalistas que investiram em terras da comunidade. 

Demonstraram posicionamento contrário às restrições impostas pela reserva 

extrativista da qual as comunidades fazem parte.  

 Os saberes sobre suas localidades e os elementos que as constituem e as 

identificam, ajudam-nos a construir posicionamentos críticos sobre as intervenções 

externas que atingem suas localidades. Numa postura de indignação, revolta e 

inconformismo, fazem suscitar reflexões sobre o conceito de progresso e 

preservação. Quando se referem à natureza e o meio ambiente, os contadores 

fazem crítica às leis: 

Eles preferem que o ser humano, o fraco morra de fome mas não quer que 
tire uma árvore. A árvore pode ficar, mas o ser tem que morrer, tem que 
passar fome, tem que passar necessidade, principalmente em alguns 
lugares que nem hoje vive aqui, porque aqui a lei com a...  Depois que 
entrou esse  trem ai que se chama... (...) (Sr. Zeca – Narrativa 1) 

 
 

Revelam conhecimentos sobre as marés: 
 
 

Dependendo da maré, se a maré dá sete horas, nós saímos às sete horas, 
saímos oito, dez, depende da maré. A gente já tem a prática para 
acompanhar a maré. Hoje a maré vai ser igual, que dia de lua foi ontem e 
hoje mesmo ela começa as quebras. (Sr. Onélio – Narrativa 5) 

 

O preparo da terra: 
 
 

A gente preparava a terra para plantar assim, roçava ela e depois arava 
com os bois, dois bois puxando um arado e uma pessoa guiando, o adubo 
era o próprio capim, não jogava nada. (Sr. Miguel – Narrativa 7) 

 

A importância do rio: 
 
 

O rio para mim é... para mim é tudo. É do rio que a gente tira todo o 
sustento, é do rio, e sem falar no ar. Pra mim é bom demais o rio, muito 
importante. Sem esse rio a gente não é nada.  (Sr. Miguel – Narrativa 7) 

 
 

Mudanças ambientais: 
 
 

Ele já mudou bastante depois da barragem que fizeram. Aqui a gente tinha 
fartura de peixe, ostra que não tem mais, siri, caranguejo, principalmente o 
peixe que afugentaram tudo porque o rio assoreou tudo. Ele secou. 
Faltaram as águas, porque o que afundava ele eram as água do 
Jequitinhonha.” (Sr. Migue – Narrativa 7) 
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Consciência Ambiental: 
 

Aqui a gente preserva, não joga lixo dentro d´água, essas coisas. Com o 
mangue é a mesma coisa. Quem preserva tem para sempre. (Sr. Eraldo – 
Narrativa 8) 

 

Harmonia com a natureza: 
 
 

O mangue dá paz na gente. É muito bom. É bom demais. Eu posso estar 
estressada como for dentro de casa. Quando eu chego em meu trabalho, 
aquilo eu sinto paz, tô voando. É uma paz maravilhosa que a gente sente. 
(d. Nivalda – Narrativa 16) 

 

Luta pelo direito à terra: 
 
 

De dois mil e seis pra cá começou a melhorar a situação, mas aí a gente... 
já vem numa luta também e mesmo no momento de luta, medo de perder 
nosso território porque vieram gente de fora, são os grileiros de terra 
querendo desapropriar, querendo comprar como comprou uma parte daqui 
do fundo. Eles compraram equeriam fazer criatório de camarão, 
desapropriar a gente. (Sr. João e d. Edvalda – Narrativa 17) 

 
 

O imaginário popular esteve presente em quase todos os relatos. Alguns 

acreditam nos mitos, outros chegaram a vivenciar e testemunhar o que estava 

contando, e existem aqueles que não acreditam, mas respeitam as histórias.  Alguns 

moradores culpam a energia elétrica pela extinção desse encantamento. Segundo 

eles, quando as comunidades não eram iluminadas, os encantos apareciam.  

As lendas e os mitos se caracterizam como saberes que sobrevivem na voz 

dos moradores, porque são transmitidos de geração em geração.  Eles estão 

presentes no cotidiano e têm a função mística, sociológica e cosmológica.   

Histórias milagrosas da Lagoa de Santo Antônio: 
 
 

Até hoje nunca mais existiu a mesma coisa. Eu acredito que foi pelo 
desrespeito a lagoa de Santo Antonio, ele veio e deixou só a nesguinha, 
quem tiver fé ela ainda faz o efeito, que a nesga que ela tem ainda é a lagoa 
de Santo Antônio. (Sr. Rosivaldo – Narrativa 11) 

 

Mitos: Lobisomem, caipora, nego d´água: 
 
 

Meu irmão também já foi enganado por essa caipora. Ele catando coco de 
buri com a cabeça baixa disse que viu uma coisa chamando ele. Ele chegou 
e acompanhou, aí pronto, perdeu a estrada. Cadê a estrada? (Sr. Zé Coco – 
Narrativa 18) 
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Aí eu fui para ver se encontrava ele lá. Mas acredite em Deus, quando eu vi 
na minha frente um bichão grande(...) Eu sei lá que diacho era aquilo. Não 
sei se era o lobisomem que dizem que tinha. (Sr. Deraldo – Narrativa 09) 
 
 

Todos os moradores expressaram conhecimentos históricos sobre a formação 

de suas comunidades. Nos relatos apareciam nomes dos “troncos”, datas, 

referências e respeito aos pioneiros. Algumas narrativas chegam a apresentar 

árvores genealógicas e informações sobre a origem de cada morador que ali 

chegou.   

Os pioneiros: 

 
Logo quando eu cheguei aqui, eu encontrei aqui seu Milton, uma das 
pessoas bem mais velhas daqui, dona Cabocla que era a esposa dele, tinha 
o irmão dele que se chamava Domingão, tinha outro que morava aqui 
adiante que se chamava Massu, que já morreu também, dona Santa ali do 
Marobá, né? seuMiguel, dona Maria, são as pessoas que já encontrei. (Sr. 
Valmir – Narrativa 02) 

 
             

Imigração: 
 

Eu não nasci aqui, eu sou nortista.  Sou de um lugar que chama baixio, 
distrito de Esplanada. A gente veio pra aqui assim, antigamente vinha muita 
gente de lá do norte para trabalhar no cacau. Os homens tudo. Eu quis vir 
embora com meu marido, com ele me casei e fiquei por aqui. (Dona Adélia 
– Narrativa 23) 

 

 Nas comunidades tradicionais de Campinhos e Atalaia, as mulheres 

representam a força mantenedora das tradições social, religiosa e cultural. 

 Elas relatam as dificuldades para dar à luz os filhos, apresentando as 

condições precárias pelas quais passavam e passam as mulheres ribeirinhas. Ainda 

hoje essas mulheres não têm condições de estudar, porque na comunidade não há 

escola que ensine adultos.  

 As mulheres das comunidades são fortes e representam a força feminina. 

Elas plantam, colhem, pescam, cuidam da casa e também compete a elas conhecer 

as plantas que curam as dores dos filhos e delas mesmas. 

 Alguns desses saberes foram preservados por elas: D. Adélia mantém viva a 

tradição de fabricar chapéus de palha; D. Detinha continua fazendo os doces de caju 

que a sua mãe ensinou; D.Mariaainda mantém viva a tradição das cantigas de roda 

e Nivalda, que vai ao mangue catar marisco com suas filhas. 

 Na comunidade de Atalaia, existe uma liderança feminina que esteve 

presente em quase todos os relatos dos moradores. Dona Almerinda aparece como 
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uma mulher de fé inabalável e inexplicável, de coragem, acolhedora, conselheira, 

mantenedora das tradições e da organização de sua comunidade.  Foi ela quem 

tornou a Lagoa de Santo Antônio preservada e construiu, através de suas crenças, a 

história dos milagres, preservou e plantou algumas espécies de caju em Atalaia e 

desse fruto fabricou os doces caseiros que ficaram conhecidos em vários lugares e 

que é fabricado até os dias atuais pela sua filha.  Era dona Almerinda quem exigia 

que os filhos dos visitantes respeitassem as regras daquelas comunidades, contava 

histórias para os moradores em noite de lua cheia e chamava o povo para pegar 

caranguejo no período de “andada”.  

 É perceptível a importância das mulheres para dar continuidade e preservar 

as tradições das comunidades. Com seus saberes, elas lutam com bravura contra a 

opressão e a invisibilidade.  

A mulher contribuindo com o sustento da família: 

 

Ela além de ser marisqueira, costurava a rede de meu pai. Não só de meu 
pai. Ela costurava rede e era muito rápida. Ela botava uma dedeira para não 
cortar os dedos e fazia uma tarrafa de vinte palmos. Nem sei quanto 
cobrava na época, cobrava os palmos que ajudava no sustento. (Sr. 
Reginaldo – Narrativa 06) 

 

Poder de liderança: 

 
Dona Almerinda era uma autarquia aqui nesse local. Não é à toa que o 
pessoal de fora mesmobotou o apelido dela de delegada, porque os filhos 
dos turistas, os bacanas que vinham, que queriam dar uma de porretão aqui 
dentro, que queria pintar e bordar, ela se autorizava ir lá e falar no gogó de 
todo mundo.  (Sr. Rosivaldo – Narrativa 11) 

 

Desempenhando múltiplas funções: 

 

“Eu pescava fazia dendê, plantava mandioca, muitas coisas. (...) E ainda 
dava aula.  (DonaFrancisca – Narrativa 14) 
 

Os relatos centram-se na comparação entre o presente e o passado. 

Comparam lugares, pessoas, costumes, comportamentos e atitudes.  Algumas 

vezes o presente apresenta-se como algo negativo e outras vezes como algo 

positivo. 

O presente é melhor no que se refere à superação da precariedade da 

moradia, dos artefatos domésticos, das condições das embarcações. Hoje, os 
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motores que impulsionam os barcos foi uma conquista das comunidades e é 

responsável por dar agilidade ao transporte. 

Em relação à educação e ao comportamento das crianças e adolescentes, o 

passado para eles era melhor. As crianças eram mais respeitosas com os mais 

velhos e obedientes.   

 Valorizam o passado e o tem como um tempo em que as tradições eram 

respeitadas e valorizadas. Citam, como exemplo, as brincadeiras antigas e as 

cantigas de roda. Expressam saudade dos antepassados. D. Maria expõe uma 

informação histórica muito pertinente para o povo da comunidade: as circunstâncias 

que fizeram com que existissem duas imagens de Santo Antônio na igreja da 

comunidade. 

Mudança em vários aspectos da comunidade: 

 
Na minha infância, Atalaia era diferente, tinha mais tranquilidade, mais 
confiança de dormir de porta e janela abertas. Botávamos colchões na 
porta, assim no areião, que era no areião, não era como hoje, que é 
cascalho e grama.  (Sr. Rosivaldo – Narrativa 11) 

 

Brincadeiras da infância: 

 
Mas a minha vida, minha infância foi muito boa, cantei roda, brinquei de 
boneca, quando me casei, foi, que eu dei minhas coisas de boneca. Eu 
mesmo fazia minhas bonecas de pano. (d. Maria – Narrativa 13) 

 

A inexistência do motor nas embarcações: 

E sem falar que tudo era remando. Não existia motor (d. Edvalda e João – 

Narrativa 17. 
 

Navios que aportavam em Canavieiras: 

Trabalhava em navios, descarregava navios grandes que vinham pra aqui. 
Eu cheguei a ver esses navios. Um chamava Chata e o outro era 
Cachoeira, os nomes do navio. Dos dois que eu alcancei. E o Nazaré, eu só 
alcancei eles três. (Dona Helena – Narrativa 18) 
 

Nos relatos dos moradores apareceu a valorização das manifestações 

culturais quando citaram o terno de reis, grupo das marisqueiras, festa de São 

Sebastião, de Santo Antônio e outras. As brincadeiras do passado também 

apareciam nas conversas e os contadores descreviam-nas com muita empolgação e 

concluíam afirmando que eram melhores do que as de hoje.  
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A conversa evidencia a perda de várias tradições da comunidade: contação 

de história, festas tradicionais, rezas, parteiras, cantigas de roda.  Como causadores 

do desaparecimento de algumas tradições aparecem o protestantismo e o 

desinteresse das novas gerações em conhecer e dar continuidade aos ofícios que 

identificam a comunidade e sua cultura. 

Festejos religiosos e culturais: 

O terno de reis começou pelos mais velhos. Quando eu cheguei aqui já 
existia, agora era bom, tinha graça, o pessoal tinha graça para brincar. Até 
meu tempo tinha graça, mas depois disso... (Sr. Rosival – Narrativa 04) 

 

A festa de São Sebastião era famosa aqui.(...) O povo ia brincar com aquela 
união, respeito que hoje não existe.. (Sr. Ariosvaldo – Narrativa 12) 
 

Rezadores: 

Ele rezava de tudo.  Eu sei que ele rezava de olhado, rezava de vento 
caído, rezava de quando dava moléstia, tudo isso ele rezava, espinhela 
caída. Curava, o que cura é a fé. Hoje não tem mais rezador aqui. O último 
rezador foi ele. Ele morreu em Canavieiras ( Sr. Miguel – Narrativa 07 ) 

 
Cantiga de roda: 

No dia que eu estou disposta sento ali na varanda da casa da minha filha eu 
canto roda, canto tanto verso. “Cravo branco dolorido não agrave ninguém, 
quem agrava não precisa quando precisa não tem... Lá do céu tem uma 
nuvem mas não é para chover, meu amor está doente nas não é pra 
morrer... (d. Maria – Narrativa 13) 

 

Arquitetura tradicional na construção das casas: 

 
Eram faixinária de palha de coqueiro as casas. Tudo enfaixadinha, uma 
junto outra assim costa com costa, ficavam estreitinhas assim as palhas. 
Eles enfiavam umas nas outras varavam tudo, amarravam e enfiavam as 
palhas até embaixo e ficava aquela parede lisinha. (Francisca – Narrativa 
14) 

 

Contação de história: 

A gente tomava banho, ficava tudo bonitinha, sentava tudo no banquinho, 
que naquele tempo era banco de tábua aí ficava um tanto desse lado, outro 
tanto daquele e sentava no meio, aí começava contar história pra gente. Ali 
a gente ouvia as histórias que ele contava depois a gente... ele dava boa 
noite e a gente ia pra dentro do quarto da gente, ia dormir... (DonaNivalda – 
Narrativa 16) 
 
 

Receitas Culinárias Tradicionais: 

 



79 
 

Ela passava a manhã todinha estendendo esse doce. Abrindo um a um na 
tela, só vendo o trabalho. Era uma tela de uns cinco metros e ela abria com 
aquele carinho ali no sol quente. Ela botava a água e quando ele fervia 
bastante e ficava todo por igual na cor, ai agora era água e açúcar, água e 
açúcar. Quando ele viravamel, assim o doce já estava escuro, vermelhão, já 
estava no ponto. (Dona Detinha – Narrativa 22) 
 

 O conhecimento sobre as plantas medicinais revela saberes tradicionais 

transmitidos aos moradores das comunidades pelas gerações passadas.   

 O uso das plantas como remédio para as diversas enfermidades estabelece 

uma relação de harmonia e interdependência entre os moradores e a natureza. As 

plantas de D. Maria são plantadas ao redor da sua casa, elas estão ali para servir-

lhe no momento em que tiver necessidade e a moradora, conhecedora de outro 

saber tradicional, protege-as de “olho ruim”.  

Receitas de remédios: 

 
Quando adoecia, cuidava em casa com remédio de folha. Era sabugueiro, 
erva cidreira é... hortelã, “puêjo”, “elevante”, arruda, tudo isso minha mãe 
fazia chá pra gente. (DonaNivalda – Narrativa 16) 
 
Vamos dizer que nem hoje a pessoa toma um talho tem que ir na...  Na... na 
farmácia comprar um remédio, né? Pra cicatrização né? Antigamente 
banhava com aroeira, banhava com malva branca. Se tinha alguma 
inflamação era água de mastruz e até o sumo do mastruz. O sumo do 
algodão, tudo isso. (Sr. Rosivaldo – Narrativa 11) 
 
Mas eu vivo aqui, é, meu remédio é mato. Eu senti uma dor de cabeça, 
senti uma gripe, eu tiro aquela ruma de folha, vou lá, pego, faço um xarope, 
boto mel, curo. Faço sumo, tomo óleo de coco e crio assim. Esses daí estão 
tudo assim. O remédio é esse. (Dona Raimunda – Narrativa 15) 

  

Os saberes pertencentes às comunidades de Atalaia e Campinhos se 

constituem como riqueza tradicional e cultural e devem ser reconhecidos e 

preservados, pois eles ensinam e instruem as novas gerações. 

Os primeiros contatos com as comunidades já nos indicaram o porquê de 

aquelas localidades serem consideradas fontes de sabedoria tradicional e ancestral 

para o município de Canavieiras. Nas primeiras conversas com os moradores, suas 

falas evidenciavam a valorização do passado e daqueles que já morreram. 

Mencionavam nomes dos moradores mais antigos e diziam que muitos saberes se 

perderam e morreram junto com esses moradores. Esse pensamento confirma que 

aqui também, como na África, “cada ancião que morre é uma biblioteca que se 

queima” (HAMPATÉ BÂ, 2003). 
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3.1A estrutura das narrativas orais pertencentes às comunidades 

 

 As entrevistas com os moradores das comunidades tradicionais de 

Campinhos e Atalaia nos revelaram narrativas marcantes e singulares.  Fazendo 

parte da conversação e do discurso, elas estão presentes no cotidiano daqueles 

moradores e resulta da necessidade de narrar suas experiências, o vivido ou o 

imaginado. Apesar da informalidade, a coerência e a coesão estiveram organizando 

a conversa por todo o tempo. 

Como já foi informado, em meio às entrevistas, identificávamos relatos longos 

e   outros curtos, situados em um passado recente ou remoto. Para Hanke (2005), 

como um ato de linguagem, ela faz referência a uma série de ações ou 

acontecimentos situados no passado, sejam reais ou fictícios. 

Engana-se quem pensa que as narrativas cotidianas não apresentam 

organização estrutural. Apesar da sua natureza dialógica, elas possuem elementos 

próprios que as caracterizam e as distinguem de outros textos orais.  Nas narrativas 

orais, a fala é responsável por narrar os fatos e os acontecimentos, selecionando os 

detalhes significativos e relevantes. Segundo Hanke (2005), a narrativa tem dois 

níveis: o ato da fala e a referência aos acontecimentos, aos objetos e às 

circunstâncias. A referência ao que se vai contar é o que a torna acessível.  

No que se refere à sua estrutura básica, ela apresenta início, meio e fim. 

Alguns termos e expressões indicam essas partes e fazem com que o interlocutor 

situe-se no tempo e no espaço. Observe-se como D. Nivalda situa o seu interlocutor 

apresentando elementos temporais bem marcados no início da sua narrativa: 

 
Era um mês de Junho muito chuvoso. Aí nesse... nessa época que eu 
não tinha casa. Tinha os outros filhos tudo, minha casa tinha pegado fogo e 
queimou tudo de dentro de... de dentro meu, de dentro de minha casa aí 
quando foi no diade sexta feira eu fui pro mangue, de quinta não, sexta. 
Quando eu cheguei no mangue, eu subi no toco para pegar o aratu, quando 
fui descendo com a barrigona, eu tropecei e caí. (D. Nivalda – narrativa 16) 

 

Segundo Chafe (1990 apud Hanke2005), uma narrativa precisa de uma 

introdução, de um momento (quando?), um local (onde?), personagens atuantes 

(quem?) e uma situação de fundo, no qual o conteúdo da narrativa se desenvolve. 

Considerando o contexto de origem, analisaremos aspectos estruturais de 

algumas narrativas pessoais coletadas.  Para a caracterização das sentenças das 

narrativas, será tomada a proposição de Labov (1997 apud Ferreira Neto 2008): 
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Organização temporal da narrativa, tipos temporais de sentenças narrativas, tipos 

estruturais de sentenças narrativas e avaliação. 

Na organização temporal da narrativa, percebe-se que os contadores 

naturalmente fazem uma juntura temporal quando correlacionam a ordem das 

sentenças com a ordem cronológica dos eventos:  

 
Uma vez eu fui pro mangue mais ele pegar siri, uma maré boa de siri, aí saí 
pegando siri e largando assim no riacho e marcando, com barrigão, aí que 
quando suspendi a perna eu vi trá, pingando água aí eu chamei: Davi, ô 
Davi, o nome dele era Davi aí ele disse, é alguma coisa? Eu disse é, tô com 
dor, repara, quando disse tô com dor ele veio com tudo, saiu catando o siri, 
botou na canoa e a dor disse, tô aqui. Quase ganhei dentro mangue. Foi 
esse que morreu com quatro mês. Aí lá vem a gente. Que quando chegou 
no porto ele agarrou na minha mão, saí, levantei e já com aquela dor, 
aquele repuxo, aí levem eu, quando chegou em casa, já tinha água no fogo, 
ele pegou uma bacia de alumínio, jogou uma mão de sal dentro, eu entrei 
dento da bacia pra tomar banho. Pra que eu entrei? Ele disse, vou nascer 
aqui dentro da bacia, ele mim pegou ligeiro e mim jogou em cima da cama, 
quando jogou em cima da cama, eu ganhei ele. E eu ia ganhar dentro do 
mangue. (Dona Maria – narrativa 21) 

 

 A narrativa de D. Mariaapresenta marcadores temporais que iniciam as 

sentenças: “Uma vez”, “aí que quando”, “que quando”. Esses marcadores 

estabelecem vínculo entre as sentenças e o desenrolar do evento. No que se refere 

ao espaço, percebe-se a ligação entre a sequência dos fatos e os espaços onde 

acontecem o evento. A narrativa também apresenta uma sentença livre: “Foi esse 

que morreu com quatro mês”. Para Ferreira Netto (2008), As sentenças livres, por 

sua vez, são as que não estão vinculadas numa juntura temporal, formando uma 

sentença narrativa, mas podem ser inseridas entre as sequenciais, 

independentemente, para complementar alguma informação.  

 A narrativa que segue também apresenta uma sequência de fatos onde 

predominam sentenças de conteúdo descritivo e algumas sentenças avaliadoras: 

 
O..aí tinha uma barcaça com o nome Jacira e o dono da barcaça chamava 
Norberto, chamavam ele Norbertinho, ai ele pediu santo Antônio pra levar o 
santo Antônio padroeiro daqui o de Lisboa, santo Antônio Lisboa pra levar 
pra Salvador, pra ajeitar um dedinho. Encarnar, ajeitar um dedinho. O 
pessoal ajuntou a população toda, e ai botaram santo Antônio na caixa 
muito bonita e o rapaz levou,gente responsável, só levouporque ele era 
muito responsável. Levou e quando é no dia de santo Antônio chegar ai 
arrumaram o... a... o andor do padroeiro que é santo Antônio de Lisboa e 
arrumaram o outro andor pra pegar o outro santo Antônio que veio na 
barcaça né, que encostou aí na ponte, tinha ponte ai o, lá saiu a procissão 
pro porto aquela procissão enorme  com santo Antônio e o andor vazio pra 
trazer o outro santo Antônio que tinha chegado,  que quando subiram na 
ponte, chegaram na ponte, ai ele pegou a caixa e veio com a caixa, quando 
chegou aqui que ele botou a caixa em cima da ponte, aquilo muito bonito 
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pra tirar o santo Antônio pra botar no andor, quando veio foi outro,  é de 
Pádua, né? . De Pádua, não de Bureu. Santo Antonio de Bureu é o da 
sacristia que eu amo aquele Santo Antonio. Aqui ninguém sabe. Mas se um 
dia o padre perguntasse na missa lá na igreja porque que tem aquele... 
aqueles dois santo Antônio tão bonitos e aquele é que faz lá, ai eu ia... 
ninguém ia saber dizer e eu ia contar pro padre.” (Dona Maria de Atalaia – 
narrativa 13) 

  

As sentenças avaliadoras assumem um caráter avaliativo sobre alguns 

aspectos da narração. Na narrativa de Dona Maria, através de sentenças como: “(...) 

só levou porque ele era muito responsável”, há uma inferência, uma posição da 

narradora. 

 Na narrativa há também sentenças complicadoras que expressam o conflito 

da narrativa. Os moradores viviam a expectativa em relação à imagem do santo que 

ia chegar à comunidade e ao abrir a caixa descobrem que a imagem não era a que 

esperavam. D. Mariaevidencia, nas últimas frases, a característica pessoal de sua 

narrativa e a exclusividade dela. Só ela sabe a história da origem das duas imagens 

de Santo Antônio em Atalaia. 

 Ao analisar outra narrativa, no início percebe-se outro tipo de sentença muito 

presente nas narrativas orais, a sentenças de orientação: 

 
O nome dele era Amistinho, era Amistinho quando vinha pra cá 
quando vinha pra cá contar história pra gente era Amistinho, um que 
morou aqui pro lado do ...da mata era Crescença e do finado Antônio, o 
pai de Zeca, ali ó...toda noite ele ia contar história pra gente. A gente 
sentava... tinha... a casa da gente era de talba aí tinha um banco, a sala era 
grandona papai... a gente tomava banho cedo aí papai falava assim: meu 
cumpadeAntônio vem de... hoje de noite contá história pra vocês. A gente 
tomava banho, ficava tudo bonitinha, sentava tudo no banquinho, que 
naquele tempo era banco de talba, aí ficava um tanto desse lado, outro 
tanto daquele e ele sentava no meio, aí começava contar história pra gente. 
Ali a gente ouvia as história que ele contava depois a gente... ele dava boa 
noite e a gente ia pra dentro do quarto da gente, ia dormir... (DonaNivalda – 
narrativa 21) 

 

 Antes de começar a contar o fato, ela dá informações sobre o tempo, lugar e 

identidade de um dos participantes. Para Ferreira Netto (2008), a sentença de 

orientação atua na forma de estabelecer o pano de fundo da narrativa, formando 

uma base que orienta o ouvinte na sua interpretação da história. 

 Todas as narrativas analisadas apresentam marcas de finalização – 

resolução. Percebe-se expressões e termos que desempenham essa função. Alguns 

eventos apresentaram um grau maior ou menor de subjetividade e objetividade.     
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Ao caracterizar as sentenças narrativas dos relatos orais dos moradores das 

comunidades de Campinhos e Atalaia, podemos perceber particularidades que 

garantem e atribuem valores às narrativas do cotidiano. Elas apresentam 

organização temporal, espacial e estrutural.  
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4 INTERLOCUÇÕES ENTRE OS SABERES E O CURRÍCULO ESCOLAR O 

CURRÍCULO E O NÃO (RE)CONHECIMENTO DOS SABERES TRADICIONAIS 

 

 A fim de compreender a afirmação contida no título do presente capítulo, faz-

se necessário traçar um mapa das perspectivas sobre currículo.   Nos anos vinte do 

século passado, em um contexto de transformações sociais (processo imigratório) e 

econômicas (Industrialização) surgiram perspectivas tradicionais do currículo que 

acabaram formando-se, ganhando força e firmando-se como um único modo de 

pensar a educação para aquela época.   

Uma nova sociedade estava se formando em meio a uma realidade de 

competitividade e de crescimento rápido, onde quem dominava era o capital 

industrial. A praticidade e o tecnicismo ditavam o momento, logo a formação das 

pessoas também tinha que atender a essas exigências. Para manter essa 

engrenagem funcionando – aqui, o termo engrenagem se refere ao conjunto de 

peças das máquinas em funcionamento e também à engrenagem social, política e 

econômica que colocava em “funcionamento” a sociedade da época. Recordo-me da 

famosa obra cinematográfica “Tempos Modernos” do brilhante Charles Chaplin – era 

exigido que as pessoas, assim como as peças das máquinas, desempenhassem 

funções de forma eficiente, prática e mecânica. Fazia-se necessário expandir o 

número de trabalhadores para atender à larga produção industrial, e junto com isso 

veio a preocupação em capacitar essas pessoas e moldá-las de acordo com as 

exigências dessa nova sociedade. Segundo Silva (2010, p.12), nesse contexto, “o 

currículo é visto como um processo de racionalização de resultados educacionais 

cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos. O modelo institucional dessa 

concepção de currículo é a fábrica”.  

   Para os estudiosos, diante dessa realidade, urgia que se estabelecesse 

uma nova forma de ensinar e de aprender. A fim de estruturar e definir a 

organização educacional da época, tais questionamentos foram feitos: 

 

Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador 
especializado ou proporcionar uma educação geral, acadêmica à 
população? O que se deve ensinar: as habilidades básicas de escrever, ler 
e contar; as disciplinas científicas; as habilidades práticas necessárias para 
as ocupações profissionais? Quais as fontes principais do conhecimento a 
ser ensinado: o conhecimento acadêmico; as disciplinas científicas; os 
saberes profissionais do mundo ocupacional adulto? O que deve estar no 
centro do ensino: os saberes “objetivos” do conhecimento organizado ou as 
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percepções e as experiências “subjetivas” das crianças e dos jovens? Em 
termos sociais, quais devem ser as finalidades da educação: ajustar as 
crianças e os jovens à sociedade tal como ela existe ou prepará-los para 
transformá-la; a preparação para a economia ou a preparação para a 
democracia? (SILVA, 2010, p. 22)  

 
 
Diante desses questionamentos e do conhecimento do contexto político, 

econômico e social em questão, podemos inferir quais são as respostas que 

constituíram o discurso curricular. Foi esse contexto que estabeleceu as condições 

de produção da linguagem do currículo escolar, essa era uma linguagem carregada 

de intencionalidades e ideologias.  Para Orlandi (2009), a materialidade específica 

da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua.  

Para as teorias conservadoras, a escola não passava de uma questão de 

organização e desenvolvimento a serviço de um processo de industrialização que 

precisava qualificar/moldar a grande “massa” preparando-a para o trabalho.  

Além disso, o currículo desempenhava a função de controle social, cultural e 

político. Em outras palavras, o propósito mais amplo desses especialistas parece ter 

sido planejar “cientificamente” as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a 

evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se desviassem de metas e 

padrões pré-definidos (Moreira e Silva, 2009). 

Numa postura tecnicista e dominadora, a fim de não perder o controle e de 

manter o status quo, uma sociedade onde prevalecia a visão hegemônica, as 

concepções tradicionais definem os conteúdos e saberes que “devem” e “precisam” 

ser ensinados e a forma como eles são ensinados.  Para Silva (2010) há uma 

questão central que está sintetizada em: o quê? Qual conhecimento deve ser 

ensinado? E, ainda segundo o autor, ao responder essa questão é que as diferentes 

teorias tendem a enfatizar, de forma diferenciada, as discussões sobre a natureza 

humana, a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza do conhecimento da 

cultura e sociedade.  

Em relação à natureza humana, as teorias tradicionais procuravam criar um 

currículo para um ser que não tinha suas individualidades, anulando suas vontades, 

desejos e, pronto para desempenhar suas funções, contribuindo com o crescimento 

desenfreado da economia da sociedade hegemônica e padronizada. Sendo assim, a 

aprendizagem desse “ser” teria que também anulá-lo, tornando-o eficiente para o 

trabalho, através de conhecimentos/conteúdos curriculares que pudessem capacitá-

lo. Segundo Alves (2002), 
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Podemos perceber que os procedimentos de controle curricular estão no 
controle dos conteúdos e/ou habilidades a serem desenvolvidas pelo 
currículo, criando uma quase identidade entre o currículo e listagem de 
conteúdos e/ou habilidades. (...) Ao pensarmos em currículo escolar, logo 
pretendemos definir fundamentalmente que conteúdos e habilidades 
precisam ser trabalhados. Ou seja, o que minimamente precisa ser tratado 
pelo currículo escolar para que os alunos sejam considerados 
escolarizados. (p. 36-37) 

 

Uma vez definidos os conteúdos a serem ensinados, essas concepções se 

preocupavam e discutiam sobre a forma como eles seriam “transmitidos” para as 

pessoas: como? Aqui, são definidos as metodologias e os mecanismos 

controladores da prática pedagógica, tirando toda autonomia da escola.  

Ainda hoje, apesar dos avanços na forma de pensar o currículo, vê-se 

tradicionalismos e conservadorismos presentes na organização escolar.  Ainda 

encontramos esses mecanismos de controle disfarçados nos planejamentos, nas 

formas de avaliação, nos tempos de aulas, na seleção dos conhecimentos. Para 

ALVES et AL., 2002, o modelo atual de currículo escolar se associa ao controle 

administrativo-pedagógico de que a escola necessita. É o caso de agrupar os alunos 

em um mesmo espaço, como o mesmo tempo de aula e com o mesmo professor 

(instrutor) para trabalhar com esses alunos. Diante disso, é necessário que se tenha 

uma ferramenta tecnológica para propiciar o ensino coletivo. Aí é que entra o 

currículo, desempenhando o papel de aparato tecnológico. 

As primeiras concepções de currículo além de responderem à exigência de 

desenvolver habilidades voltadas para as atividades ocupacionais, também era uma 

reação a um currículo clássico, humanista,que naquele contexto não seria capaz de 

preparar as pessoas para vida profissional: 

 
Cada um dos modelos curriculares contemporâneos, o tecnocrático e o 
progressista, ataca o modelo humanista por um flanco. O tecnocrático 
destacava a abstração e a suposta inutilidade – para a vida moderna e para 
as atividades laborais – das habilidades e conhecimentos cultivados pelo 
currículo clássico. O latim e o grego – e suas respectivas literaturas – pouco 
serviam como preparação para o trabalho da vida profissional 
contemporânea. (SILVA, 2010, p. 26) 
 

  

Essa reação tendeu a afastar os conhecimentos de Arte, Literatura e línguas 

das classes populares, ficando somente para a sua formação os conhecimentos 

práticos e técnicos. Essa herança, se assim podemos dizer, deixou resquícios até a 
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contemporaneidade quando nota-se que há uma concepção de que a literatura e as 

artes são conhecimentos elitizados e sem utilidade.  

 Como podemos perceber, nesse processo de adaptação da escola e do 

currículo à uma realidade industrial e capitalista, construindo um currículo que fosse 

instrumento de controle social e de divulgação de conhecimentos e saberes 

dominantes, eleitos como capazes de qualificar uma parte da sociedade como forma 

de padronizá-la nos moldes hegemônicos, algumas vozes foram silenciadas, 

conhecimentos anulados e um pseudo perfil de pessoa criado. Coube às teorias 

críticas e pós-críticas do currículo levantar questionamentos que norteassem a 

construção de um currículo mais humano e heterogêneo. 

A década de sessenta, caracterizada por grandes transformações sociais, 

políticas, culturais e ideológicas, desencadeou o crescimento de movimentos 

responsáveis pelas mudanças no cenário mundial. Também, nesse contexto, 

surgiram questionamentos sobre o pensamento e a estrutura educacional 

tradicionais.  Um novo grupo de estudiosos, com posturas questionadoras, 

revolucionaram a forma de pensar o papel da escola e do currículo escolar. A partir 

dessa década é que surgiram as teorias críticas e posteriormente as pós-críticas.  

 

Para Silva (2010),  

 
os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de 
como fazer currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 
começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 
presentes arranjos sociais educacionais. As teorias críticas desconfiam do 
status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. (p. 
30) 

 

É bom entendermos que o grupo que fazia parte das teorias críticas tinha em 

comum a rejeição pelo modelo curricular dominante, mas divergiam em alguns 

aspectos. Duas tendências existiram dentro das teorias críticas: os neomarxistas e 

os humanistas. 

Entre assonâncias e dissonâncias, o que é crucial entender e analisar sobre 

as teorias críticas do currículo, é que muitos questionamentos foram levantados, e 

através desses, é que houve a construção de uma nova forma de pensar a escola e 

o currículo.  Vejamos alguns: Por que esses conhecimentos e não outros? Quais 

interesses fazem com que esses conhecimentos e não outro esteja no currículo? Por 
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que privilegiar um determinado tipo de identidade e subjetividade e não outro? 

(Silva, 2010)  

Percebe-se que os questionamentos supracitados são responsáveis por 

desencadear longas e intermináveis discussões que constituem o processo de 

transformação e mudança curricular. Esse “Por que” traz para a discussão assuntos 

que estão intrinsecamente ligados aopoder, sociedade, política e cultura. Um novo 

olhar deve-se voltar para o currículo, destituindo-o de seu caráter insonte, que se 

limita somente à organização de conhecimentos e saberes.  

 

Para Moreira e Silva   

 
O currículo há muito tempo deixou de ser apenas uma área meramente 
técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas, 
métodos. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, 
guiada por questões sociológicas, políticas, epistemológicas. Embora 
questões relativas ao “como” do currículo continuem importantes, elas só 
adquirem sentido dentro de uma perspectiva que as considere em sua 
relação com questões que perguntem pelo “por quê” das formas de 
organização do conhecimento escolar. (2009, p. 7)  

 

Norteados por esses questionamentos, nos vários países, dentre eles 

Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil, os estudiosos do currículo fizeram uma 

revolução. Nomes como Michael Young, Paulo Freire, Althusser, Bordieur, Passeron, 

Apple, Giroux e muitos outros contribuíram com teorias que fizeram repensar os 

conceitos de ideologia, poder, sociedade e cultura.  

Para as teorias pós-críticas, o poder pode estar em qualquer instância, seja 

social, política, cultural ou econômica.   A escola, sendo um dos principais ambientes 

onde se reúnem elementos constituintes da sociedade, é o “alvo” adequado para 

grupos dominantes exercerem o seu poder. De forma implícita, algumas escolhas 

vão sendo impostas, alguns conhecimentos vão sendo selecionados com a intenção 

de abolir a diversidade e criar um ambiente homogêneo, dominado por forças 

autoritárias. 

As posturas de alguns educadores, as práticas pedagógicas, a organização 

espacial, a seleção dos conhecimentos, enfim, os atos cotidianos nas escolas 

demonstram relações de poder. Para Apple (1979), as escolas, denominadas por ele 

de instituições de preservação e distribuição cultural produzem e reproduzem formas 

de consciência que dão permissão a manutenção do controle social sem que os 
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grupos dominantes tenham que lançar mão de mecanismos explícitos de 

dominação.  

Ainda sobre a questão de poder, Apple (2009) acrescenta em outro texto que: 

 
Evidentemente, nunca agimos no vácuo. A própria percepção de que a 
educação está profundamente implicada na política da cultura deixa isso 
claro. Afinal, à decisão de se definir o conhecimento de alguns grupos como 
digno de ser transmitido às gerações futuras, enquanto a história e a cultura 
de outros grupos mal veem a luz do dia, revela algo extremamente 
importante acerca de quem detém o poder na sociedade. (p.42) 

 

Questionar e analisar as relações de poder existentes no currículo deve se 

constituir como uma tarefa contínua e incansável, pois essas relações podem até 

parecer enfraquecidas em algum momento, porém nunca inexistentes. Dependendo 

do contexto social e político, os dominadores podem mudar, e as estratégias de 

subordinação também. Moreira e Silva (2009) orientam como será possível lidar com 

essas relações de poder na educação:   

 
Saber que o poder não é apenas um mal, nem tem uma fonte facilmente 
identificável, torna, evidentemente, essa tarefa mais difícil, mas talvez 
menos frustrante, na medida em que sabemos que o objetivo não é remover 
o poder de uma vez por todas, mas combatê-lo, sempre. Essa luta levará 
não a uma situação de não-poder, mas a relações de poder transformadas. 
O currículo como campo cultural, como campo de construção e produção de 
significações e sentido, torna-se, assim, um terreno central dessa luta de 
transformação das relações de poder. (MOREIRA E SILVA, 2009, p. 30) 

  

 Essa luta para transformar as relações de poder abre espaço para que 

adentrem ao currículo questões sociais e culturais, questões essas que constituem o 

sujeito. Os conhecimentos curriculares têm que representá-lo   e atender ao seu 

modo de vida e não prescrever como deve agir e se comportar. As contribuições dos 

sujeitos são imprescindíveis na construção do currículo, são elas que o tornam 

humanizado e ativo.  

 A construção dos conhecimentos formadores do sujeito deve-se dar de forma 

dialógica. É através da interação com o outro que os saberes vão socialmente 

constituindo-se.  Um currículo que não oportunize essas experiências, caracteriza-se 

como um texto nulo onde o envolvimento e a identidade dos sujeitos, atores 

curriculantes (Macedo, 2013) é invisibilizada.  Esses atores são criadores de atos de 

currículo, propõem e instituem currículos e estão implicados nas ações e tessituras 

do currículo. 
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 Seguindo essa consciência, as concepções pós-críticas incluem, como 

elementos constituintes do currículo, as questões multiculturais.  Dependendo da 

compreensão e do lugar em que se ocupa, o movimento multicultural pode ser 

danoso ou positivo. Como um fator negativo, o multiculturalismo pode ser 

erroneamente concebido como um movimento de apresentação de várias culturas 

dentro de uma mesma cultura dominante. Enxergando sob esse viés, ele se 

caracteriza como um falso multiculturalismo que dá voz e vez a uma única cultura.  

Também pode ser uma solução para os “problemas” criados pela presença de 

grupos minoritários em países que possuem uma cultura homogeneizada.   

Como campo de luta, o multiculturalismo mostra que algumas culturas de 

grupos subordinados foram invisibilizadas e que não há saberes mais valorizados 

que outros. Pensar em multiculturalismo em educação é pensar em romper com 

práticas homogeneizadoras que não reconhecem a diversidade e desconhecem 

aqueles que tiveram seus conhecimentos e suas individualidades anulados e 

relegados ao esquecimento. Pensar em multiculturalismo é um convite a lutar pela 

descolonização dos conhecimentos e saberes.  Para Candau (2008), na atualidade, 

a consciência do caráter homogeneizador e monocultural da escola é cada vez mais 

forte, assim como a consciência da necessidade de romper com esta e construir 

práticas educativas, em que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam 

cada vez mais presentes.  

 É inegável as contribuições que as teorias pós-críticas deram ao currículo, ao 

debater sobre as questões étnicas, raciais, de classes e de gênero, contribuindo 

com a democratização na educação e reparando anos de negação. Diante da nova 

realidade e seus sujeitos que teimavam em resistir, a legislação educacional mudou, 

foiobrigada deuma certa forma a alterar seu texto e seu discurso para atender as 

individualidades, à coletividade, às identidades e subjetividades que constroem o 

processo de ensino e aprendizagem.   

De acordo com Silva (2000), depois das teorias críticas e pós-críticas, não há 

mais lugar para a ingenuidade e inocência em relação ao campo curricular. Com os 

seus constantes questionamentos e indagações, essas teorias nos fizeram percorrer 

um caminho sem volta. Apesar da consciência de que as formas dominadoras 

geradas pela política e pela economia espreitam nossas escolas e o currículo, as 

práticas educativas cotidianas deve ter como objetivo transformar esse currículo e 
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aproximá-lo da realidade e da vivência dos alunos, valorizandosuas culturas e 

identidades. 

 Ao refletir sobre os conceitos de identidade e cultura nesse contexto, nos 

reportamos ao antropólogo Geertz (2008). Eleassume que o homem é um animal 

amarrado a teias de significados tecidas por ele, e que a cultura significa essa teia 

de significados. Nessa definição, percebe-se o tom de implicação através das 

palavras: “amarrado”, “teias”, “significados”, “tecidas”. O homem está 

entrelaçado/emaranhado na sua cultura de tal forma, que ela parte da sua 

constituição, do seu viver. Cultura é igual a significados, os significados que as 

pessoas dão à sua vivência. Sendo assim, não há uma só pessoa, um só grupo, 

sem cultura e sem identidade.  

A palavra significado aqui é muito importante. Se há significados enredando a 

vivência do homem, porque algumas culturas não são valorizadas? Por que algumas 

são tidas como ilegítimas? Por que algumas são insignificantes para a sociedade e 

para a escola? 

No que se refere à educação, a tendência é padronizar, homogeneizar, 

universalizar a fim de privilegiar a cultura de alguns grupos e torná-los modelos a 

serem seguidos. Para Moreira e Candau (2003), a dificuldade em lidar com a 

diversidade e a diferença sempre esteve presente na escola, e numa atitude 

antidemocrática, tende a silenciá-las e neutralizá-las.  

 

Os autores acrescentam que: 

 
No momento atual, as questões culturais não podem ser ignoradas pelos 
educadores e educadoras sob o risco de que a escola cada vez se distancie 
mais dos universos simbólicos, das mentalidades e das inquietudes das 
crianças e jovens de hoje. (p. 17)   

 

  Ao questionar essas ausências no currículo, as concepções críticas e pós-

críticas buscam esse reconhecimento quando questionam as relações de poder.  A 

construção de um currículo multicultural requer reconhecimento de que a identidade 

da escola é constituída de outras identidades que foram, por anos, subjugadas e 

subordinadas historicamente.  Não é concebível que num país formado por 

diferentes grupos étnicos e culturais, a escola ignore essa realidade e contribua para 

perpetuar uma mentalidade e ideologias castradoras.   
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Há quem diga que essas questões não pertencem ao âmbito escolar. Imagine 

então que concepções de educação escolar estão enraizadas e arraigadas nessas 

mentalidades. Uma concepção conservadora e tradicionalista que não enxerga ou 

não quer enxergar que os desafios e os anseios são outros.   

A transformação da estrutura escolar e curricular se constitui como um 

processo desafiador e complexo. Mesmo que, aparentemente, o processo de ensino 

pareça emancipador e culturalmente democrático, ele só se torna multicultural 

quando há compreensão dos aspectos pedagógicos e de sua implicação política e 

social.  Segundo Forquim (2000 apud Candau 2008),  

 
Um ensino pode estar endereçado a um público culturalmente plural, sem 
ser, ele mesmo, multicultural. Ele só se torna multicultural quando 
desenvolve certas escolhas pedagógicas quando são, ao mesmo tempo, 
escolhas políticas. Isto é, se na escolha dos conteúdos, dos métodos e dos 
modos de organização no ensino, levar em conta a diversidade dos 
pertencimentos e das referências culturais dos grupos de alunos a que se 
dirige, rompendo com o etnocentrismo explícito ou implícito que está 
subentendido historicamente nas políticas escolares “assimilacionistas”, 
discriminatórias e excludentes. ( p.28)    

 

Sendo assim, há que se refletir sobre a prática e sobre a organização 

curricular no que se refere às escolhas dos conhecimentos que o integram.  Os 

saberes, a forma de pensar e de agir dos grupos culturais formadores da sociedade 

são invisibilizados no ambiente escolar, suas vozes são silenciadas. Os meninos e 

meninas que chegam à escola carregam consigo histórias de vida e de suas culturas 

que deveriam fortalecê-lo(as) em suas formações, entretanto, ocorre o contrário, a 

falta de reconhecimento enfraquece-os e eles tendem a serem negados/as e a 

negarem-se. Não havendo diálogo entre esses saberes e os conhecimentos do 

currículo, parece-lhes que os saberes da escola é o que vale, enquanto os 

pertencentes aos alunos/as são descartáveis, ilegítimos.  

 

Para Ferraço e Nunes (2013),  

 
A articulação entre os saberes curriculares cotidianos e as culturas vividas 
pelos sujeitos praticantes desses cotidianos nos impulsiona a pensar sobre 
o currículo para além dos textos oficiais, envolvendo-o nos domínios das 
redes de poderes, saberes e fazeres do cotidiano escolar, tecidas em meio 
a todo um campo de significação cultural. Por se constituir, então, em 
campos de significações em redes, o currículo tem uma dimensão de 
processo cultural que não pode ser desconsiderada, sendo realizado em 
determinados contextos sociais, históricos, culturais e econômicos que se 
interpenetram e se influenciam. (FERRAÇO; NUNES, 2013, p.89). 
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Como campo cultural, o currículo não deve atuar como transmissor da cultura 

de um determinado grupo em detrimento de outro. O currículo deve ser um espaço 

onde se concretiza ações transformadoras que valorize e faça conhecer as culturas 

locais e tradicionais que fazem parte da vivência e da essência dos/das alunos/as.   

O não reconhecimento de alguns saberes culturais e tradicionais causa um 

grande prejuízo epistemológico, uma vez que os conhecimentos pertencentes aos 

grupos desprivilegiados são ignorados e negados.  Reconhecer esses saberes é 

uma forma de preservá-los para que as gerações futuras possam também recebê-

los e dar continuidade. Para esse trabalho, a escola tem um papel fundamental.  

 Mudar o pensamento e a prática instituída e arraigada não se caracteriza 

como uma tarefa fácil, pois há uma forte organização educacional produtora de 

mecanismos fortalecedores desse modelo hegemônico.  Para combater essa forma 

de pensar, é preciso um trabalho comprometido, significativo e efetivo.  

 Como reconhecimento e revalorização dos saberes tradicionais, na atualidade 

insurgiram movimentos multiculturais capazes de engrossar a participação na luta 

pela descolonização dos conhecimentos e saberes.  A começar pelos 

conhecimentos acadêmicos que são responsáveis pela formação dos professores da 

educação básica. A iniciativa de incluir os mestres e mestras dos saberes da 

tradição oral nas Universidades é um passo importante para que os futuros 

professores e professoras entendam a importância deles, os valorizem e possam 

desempenhar uma prática pedagógica, voltada para o contexto cultural dos alunos 

que já convivem com esses saberes em seus grupos, em suas comunidades. 

 Os movimentos que promovem tais tipos de  encontros vêm se expandindo 

em algumas universidades e promovendo diálogos entre os saberes e 

conhecimentos acadêmicos e os saberes e conhecimentos tradicionais. Se lá (na 

universidade) o objetivo é incluir os mestres e mestras representantes da rica 

diversidade epistemológica existente no país nas diversas áreas viabilizando 

aprendizados mútuos (Carvalho e Àguas, 2015), aqui, a proposta é que a 

descolonização cultural se dê também na escola básica. 

 

Candau (2008) salienta que: 

 
Ter presente o arco-íris das culturas nas práticas educativas supõe todo um 
processo de desconstrução de práticas naturalizadas e enraizadas no 
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trabalho docente para sermos educadores/as capazes de criar novas 
maneiras de situar-nos e intervir no dia-a-dia de nossas escolas e salas de 
aula. (p.28) 
 
 

 Trabalhar com o “arco-íris” de diferenças parece complexo e desafiador, pois 

significa adentrar em um campo de luta para transformar o que está posto e imposto, 

porém favorece o encontro dos sujeitos com suas identidades, suas culturas e suas 

tradições, e uma vez reconhecendo-se na prática educativa e nos conhecimentos 

trabalhados, se concretiza o verdadeiro sentido da educação. 

Para estabelecer um diálogo eficaz entre o currículo escolar e esses saberes 

tradicionais, deve-se desenvolver uma prática pedagógica sensível a essas 

diversidades.  Cortesão (2012) questiona o papel da escola e do professor em um 

contexto de diversidade sociocultural. A autora diz que “a escola é, geralmente, 

referida como a entidade indispensável para assegurar a transmissão de 

determinados saberes, identificados como sendo os importantes pelo próprio grupo 

social que concebeu o modelo predominante de escola”.  

 É no cotidiano escolar, através de uma prática pedagógica que descubra o 

que cada aluno tem na sua formação e na sua vivência que o currículo vai se 

construindo. Uma prática pedagógica significativa, respeitadora das tradições e 

culturas contribui para formação de um currículo que carrega a identidade dos 

sujeitos frequentadores da escola.   

 Nossa presença na Escola Comunitária São Boaventura começou com 

apresentação da proposta da pesquisa para a gestão e coordenação no mês de 

outubro de dois mil e dezessete. Inicialmente, consideramos a possibilidade de 

apresentar a pesquisa em uma reunião com todos os professores e discutir a 

proposta de um planejamento com os saberes e conhecimentos da tradição oral 

para o ano seguinte. Não tendo oportunidade de nos reunirmos com os professores, 

a pesquisa foi apresentada individualmente para eles, pois tínhamos que justificar 

nossa presença semanal na escola e a necessidade de conversamos com os 

alunos.   

 Em relação à proposta do planejamento, analisamos que não seria viável, 

considerando que exigia engajamento e compromisso por parte da escola e uma 

formação sobre “planejamento”.Sabendo disso, de antemão, a coordenadora 

expressou desconhecimento sobre quem seriam os professores do ano seguinte, 

pois muitos são contratados e poderiam não ter os contratos renovados, quantas e 
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quais seriam as turmas que permaneceriam na escola, e também não confirmou se 

estaria desempenhando a mesma função de coordenadora. Considerando o pouco 

tempo disponível para a pesquisa e a situação indefinida da escola, decidimos pela 

experiência docente a fim de desenvolvermos atividades pedagógicas com os 

alunos.  

 Cabe, aqui, salientar que em conversa com a coordenadora da escola sobre a 

pesquisa, elanos informou que a proposta apresentada é muito significativa e 

acrescentou que, enquanto professora, dava preferência aos livros regionais e 

conseguiu desenvolver um trabalho de intercâmbio com a colônia de pescadores, 

trabalhando também com os saberes familiares, porém na atualidade, na escola 

onde coordena, não percebe um trabalho como esse no planejamento. 

 A primeira etapa na escola consistiu no desenvolvimento das conversas com 

quarenta alunos das turmas de 1º ao 4º ano para identificar, nas falas, nos discursos 

e nas brincadeiras, os conhecimentos que eles trazem sobre a tradição oral.  

 Depois dessa etapa, sabendo que não seria possível desenvolver uma 

experiência pedagógica com todas as turmas da escola, optamos por trabalhar com 

uma única turma. No primeiro momento, faríamos observações para conhecer a 

turma e depois encerraríamos com a experiência docente.  

 Começamos a segunda etapa no mês de março, pois as aulas começaram 

com atraso, devido aos trâmites administrativos em relação à contratação de 

professores. Quando o ano letivo no município iniciou, retornamos à escola, nos 

apresentamos novamente e apresentamos a alteração na proposta. Constatamos 

que era a mesma gestão e coordenação e que poucos professores foram mudados.  

 Tendo informações coletadas sobre as turmas na etapa anterior, optamos por 

observar o quarto ano do Ensino Fundamental matutino por apresentar um número 

significativo de alunos provenientes das comunidades. Essa turma possui vinte e um 

alunos, com idade entre nove e treze anos, sendo doze meninas e nove meninos. A 

professora os acompanha por quatro dias na semana, pois nas quartas-feiras, ela 

tem reunião com a coordenação e os alunos têm aula de inglês e Educação Física 

com outros professores.  

 A maioria dos meninos e meninas já eram conhecidos por participarem das 

conversas no ano anterior. A professora também já era familiar e tinha conhecimento 

da nossa presença na escola. Uma característica da escola é manter os mesmos 

alunos até o final do Ensino Fundamental.  
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 Nessa etapa de observação, fizemos registros sobre os conteúdos estudados, 

as posturas dos alunos e suas dificuldades, seus conhecimentos apresentados nas 

aulas, a prática pedagógica da professora e analisamos o livro didático utilizado 

pelos alunos.  

 Solicitamos os conteúdos trabalhados à professora da turma na segunda 

semana de observação, para que pudéssemos realizar o nosso planejamento. Ela 

informou que não dispunha, porque ainda estavam fazendo uma sondagem da 

turma.  Insistimos em pedir nas semanas posteriores, não fomos atendidos e 

finalizamos a observação sem tê-los. Notamos que mesmo sem ter um 

planejamento, os conteúdos e conhecimentos definidos, a professora desenvolveu 

atividades com conteúdos de matemática, Língua Portuguesa, Ciências e História. 

Fizemos anotações dessas aulas e fomos definindo nossa prática docente. 

 Em relação ao livro didático utilizado pelos alunos, segundo a professora, não 

houve planejamento para o seu uso e nem critérios para sua escolha. Os livros eram 

remanescentes dos anos anteriores que estavam guardados na escola e foram 

reaproveitados. Ainda assim, fizemos anotações de alguns conteúdos do livro que 

estavam sendo trabalhados em sala de aula. 

 Não conseguimos cumprir com o cronograma de observação devido à 

programação da escola. As aulas foram suspensas por várias sextas-feiras por 

causa de feriados municipais e festejos religiosos.  Diante desse contratempo, 

perfazemos somente dez dias de observação.  Algumas vezes, sem sermos 

avisados das suspensões das aulas nas sextas-feiras, fomos à escola e a 

encontramos sem funcionar.  

 Depois desse período, conversei com a professora sobre as atividades 

pedagógicas que estavam sendo planejadas e expliquei que iríamos começar 

discutindo sobre os conhecimentos pertencentes aos alunos e que receberíamos 

moradores das comunidades de Campinhos e Atalaia na escola para uma roda de 

conversa. A professora achou as atividades interessantes e procuramos a gestão e 

coordenação para informar a proposta dessa etapa.  

 Procurei o senhor João, pescador e morador de Campinhos para confirmar o 

dia da visita, uma vez que eu já tinha conversado com ele sobre a proposta.  No dia 

onze de Maio, preparamos a sala e recebemos o morador da comunidade. O bate-

papo durou cerca de uma hora e meia e foi gravado em áudio e registrado em fotos. 
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Depois dessa atividade, fizemos uma discussão e ouvimos as impressões dos 

alunos. Não tivemos oportunidade de marcar mais um encontro com os moradores 

das comunidades porque a escola seguiria a programação da festa da cidade e em 

seguida começariam as avaliações para entrarem no recesso. 

 

 4.1 A presença dos saberes tradicionais nas narrativas dos alunos 

 

 Na segunda etapa da pesquisa na escola, os alunos foram chamados para 

uma conversa e mostraram-se eufóricos por falar sobre a própria vida e sobre suas 

famílias.  Você quer saber sobre mim?  (Nina, 09 anos, 3° ano) Você quer saber das 

brincadeiras que mais gosto? (Beto, 10 anos, 4° ano) Posso falar do filme que mais 

gosto? (Luís, 11 anos, 4º ano). 

 Nas conversas, quando perguntados se ouviam muitas histórias, afirmavam 

que sim. Alguns diziam que gostavam mais de ouvir do que de ler. Outros 

discordavam e diziam que gostavam mais de ler e de desenhar.  Quando 

perguntados sobre os tipos de histórias, muitos citaram a da caipora, do lobisomem, 

do homem de palha, Nego d’água, sereia. E também citavam contos de fadas.  Ao 

mencionar o título das histórias, num impulso, começavam a contá-las: “Olha, a 

história é assim...” “Meu avô me contou... Dessa forma, começavam a narrar 

algumas “histórias de antigamente” como um deles se referiu às narrativas. 

Informavam também em que ocasião ouviam aquelas histórias e em qual local.  

 Percebemos que muitos relatos possuíam elementos característicos da 

cultura local. Algumas delas, como a da caipora e do lobisomem, tinham   

personagens, lugar e tempo contextualizados, pois eram substituídos por 

“caranguejos”, “siris”, “mangues”, “rio”, elementos constituintes da paisagem e da 

cultura local: “Um homem batia na mãe e na noite de lua cheia ele virou lobisomem. 

Todo lugar onde tinha casca de siri, casca de caranguejo e guaiamum ele ia 

comer...” (Lucas, 10 anos, 4º anos). “(...) Quando a avó estava no mangue e tentava 

pegar o caranguejo, ele fugia. A caipora enganava as pessoas”. (Liz, 09 anos, 4º 

ano) 

 Quando perguntados sobre quem mais contava histórias para eles, 

responderam que eram os avós e bisavós. Acrescentaram que eles contavam 

histórias da infância e de como era na “sua época” Meu pai conta a história de que 
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na Atalaia não existia nada do que tem hoje. Só existia rei e rainha” (Lili, 08 anos, 2º 

ano). 

 Contavam também histórias de assombração e de muitas coisas da 

imaginação. Perguntamos se essas histórias ensinavam e todos responderam que 

ensinavam muito. Ensinavam a respeitar as pessoas, se comportar, ser uma boa 

pessoa, cozinhar, fazer remédios e também ensinavam sobre o passado.  Foram 

unânimes em dizer que os mais velhos sabiam muito. Responderam que eles tinham 

vivido mais, logo, sabiam mais. E seus relatos revelavam que esses saberes eram 

transmitidos cotidianamente para eles:  Minha avó me ensina a fazer cocada e 

crochê e quem ensinou para ela foi minha bisa” (Raquel, 10 anos, 4º ano). 

 As conversas foram pontuadas com relatos que apresentavam saberes e 

conhecimentos dos seus familiares, falavam das brincadeiras que mais gostavam, 

também contavam histórias bíblicas ouvidas dos pais e avós e histórias transmitidas 

pela televisão.   

 O encontro com os alunos deu voz aos pequenos contadores e evidenciou 

que os saberes tradicionais já estão na escola na presença deles. Nas suas falas, 

encontramos conhecimentos relacionados à sua cultura e os seus costumes. Como 

a maioria dos entrevistados tem contato com os avós, os conhecimentos e saberes 

dos idosos fazem parte da vida dos netos e netas.  

 As suas falas mostraram os costumes de ouvir histórias e a valorização das 

narrativas orais. Revivem o imaginário local através de personagens como a caipora, 

boitatá, curupira e outros, contextualizando-os e demonstrando conhecimento de 

sua realidade. Percebemos que os ensinamentos dos mais velhos estão presentes 

no dia a dia deles, pois eles ensinam a fazer crochê, cocada, o respeito, aproveitar 

os elementos da natureza e a conhecer o local onde vivem.  

 

 4.2A experiência pedagógica e os saberes tradicionais 

 

 Várias foram as vozes proferidas e ouvidas. Diversos foram os saberes e 

conhecimentos descobertos e experienciados e os tempos e espaços vividos e 

visitados. Em um tempo e espaço, estivemos com os narradores das comunidades 

tradicionais de Campinhos e Atalaia e, em outro espaço e outros momentos, 

estivemos com os pequenos contadores da Escola Comunitária São Boaventura, e 

ali ficamos ouvindo e descobrindo os seus saberes. A experiência pedagógica na 
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escola é que deu conta de promover e materializar essa intersecção entre esses 

atores, tempo e espaços através de um encontro de saberes. Ali, os atores sociais e 

curriculares puderam se encontrar e vivenciar os saberes de um e de outro. 

 O encontro de saberes aconteceu no dia onze de Maio de dois mil e dezoito, 

quando o Senhor João, pescador, morador de Campinhos e presidente da AMEX foi 

convidado para conversar com a turma. Planejamos uma conversa com duração de 

quarenta minutos, pressupondo que os alunos pudessem se cansar, porém, de 

forma bem natural e espontânea, se estendeu até uma hora e meia. Os alunos 

mostraram-se curiosos e participativos, questionando e complementando as 

informações expostas pelo interlocutor.   

 Nas aulas anteriores, discutimos com a turma sobre alguns conhecimentos 

locais, como a importância dos rios, da água e sobre espécies de peixes e diferença 

entre a zona urbana e zona rural, e, no dia do encontro com João, 

fizeramperguntasreferentes aos conhecimentos discutidos nessas aulas.  

 Organizamos as carteiras em círculo para que houvesse mais interação, troca 

de informações e compreensão. Inicialmente João se apresentou, e de forma muito 

divertida foi identificando alguns alunos moradores de Campinhos. Do mesmo modo 

esses alunos também o reconheceram. Ele apresentou-se e abriu espaço para que 

os alunos pudessem fazer perguntas. Tomados pela curiosidade, fizeram muitas 

perguntas sobre o ofício dele: Onde pesca? Quando pesca? Com quem pesca? 

Com quem aprendeu a pescar? Com quantos anos começou a pescar? ...Com uma 

metodologia peculiar dos mestres da oralidade, demonstrou paciência para proferir e 

para ouvir. Dando muitos exemplos, ele se aproximava dos meninos e meninas 

moradores das comunidades e daqueles que não têm ligação direta com elas. Ao 

explicar sobre mata ciliar, a comparou com os cílios. “Os cílios protegem os olhos e 

a mata ciliar protege a nascente do rio”.  

 Ao responder às perguntas, utilizava um vocabulário próprio da sua realidade 

e do seu contexto. Utilizou termos como “apicum”, “chama-maré”, “estuário”, 

“nascente”, “maré morta”, maré de vazante”, dentre outros. Esse vocabulário está 

presente nas falas dos meninos e meninas moradores e frequentadores das 

comunidades e nas narrativas dos contadores,se caracterizando como identidade 

linguística dos interlocutores: 

 
A canoa de meu pai era uma canoa pesada, canoa grande e que bom que 
era grande, senão não dava pra levar todo mundo. E eu às vezes ia com a 



100 
 

maré... aí já chamava maré dura de vazante, uma maré com toda força de 
vazante, quando a maré está assim, está meia vazante é quando ela tem 
mais força. (Sr. Reginaldo – narrativa 6) 

 

 Ao se comunicar com as crianças com uma variedade linguística que lhes é 

comum, houve uma identificação e aproximação entre eles.  A interlocução entre o 

currículo escolar e os saberes da tradição oral naquela atividade pedagógica 

também se estabeleceu quando foram discutidos, naquele momento, conteúdos 

como “meio ambiente”, “Zona Urbana e Zona Rural”, “Ecossistema”, “Espécies de 

peixes”, “preservação”, além de informações sobre “localização” e “território”.  Esses 

conteúdos escolares constituem-se conhecimentos vividos pelos contadores, e 

aparecem nas suas narrativas.  

Quando discutiu-se sobre a diferença entre a pescaria no passado e na 

atualidade, além de despertar curiosidade nas crianças, tiveram conhecimento sobre 

a extinção de algumas espécies de peixes, as diferenças nas embarcações 

utilizadas e as dificuldades e facilidades enfrentadas. Aqui também se estabelece 

um diálogo com os conhecimentos das narrativas: “E sem falar que tudo era 

remando. Não existia motor” (d. Edvalda e João – narrativa 17) 

Como incentivo e conscientização, João falou sobre importância de estudar “para 

que não seja manipulado como um animal que usa cabresto” e contou a experiência 

como estudante depois de adulto e da falta de oportunidade na infância.  

Ao falar sobre as espécies de peixes conhecidas e existentes nos rios que 

banham o município, os alunos foram complementando com outras do conhecimento 

deles e dialogando com as narrativas das comunidades:  “Aí pegava cangoá, pegava 

robalo, cambriaçu, canapim, carapeba, siri tinha de montão,  tinha camarão de água 

doce, camarão de água salgada.”(Sr. Rosivaldo – narrativa 11). 

Ao discutir sobre desmatamento, extinção e preservação, João informou aos 

alunos sobre as empresas que exploram a região, citando como exemplo a Veracel 

e acrescentou que a plantação de eucalipto é prejudicial para o solo. Falou sobre a 

extinção dos animais na nossa região e advertiu que o Capital está acabando com 

tudo, está desmatando e alertou sobre os riscos de extinção. Essa preocupação 

também está presente nos relatos dos moradores: 

 
De dois mil e seis pra cá começou a melhorar a situação, mas aí a gente... 
já vem uma luta também e mesmo no momento de luta, medo de perder 
nosso território porque vieram gente de fora, é os grileiros de terra querendo 
desapropriar, querendo comprar como comprou uma parte daqui do fundo. 
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Eles compraram equeriam fazer criatório de camarão, desapropriar a gente 
que na verdade quando ele solta aquela química do camarão é... os peixes 
morrem, não aguentam. E também eles queriam passar a draga e abrir 
tudo. Então nós temos uma nascente aqui em cima que é riquíssimo de 
água potável e nós íamos perder toda essa riqueza porque quando eles 
abriram lá em cima que passa pelo fundo da gente, o mangue aqui ia 
assorear tudo, ia ficar tudo raso, o barco não entrava mais como até hoje é 
por maré, mas se eles abrissem lá em cima seria pior a gente ia perder a 
nossa riqueza natural que nós temos. (João e Edvalda – narrativa 17) 

 

Ao falar sobre o rio, foi discutido em sala de aula sobre a construção da 

barragem no Jequitinhonha e do assoreamento causado por ela, dialogando, dessa 

forma,com a narrativa do senhor Miguel:  

 

Para mim, o rio é tudo. É do rio que a gente tira todo o sustento e sem falar 
no ar. Pra mim é bom demais o rio, muito importante. Sem esse rio a gente 
não é nada. Ele já mudou bastante depois da barragem que fizeram. Aqui a 
gente tinha fartura de peixe, ostra que não tem mais, siri, caranguejo, 
principalmente o peixe que afugentaram tudo porque o rio está assoreado, 
ele secou. Faltaram as águas, porque o que afundava ele eram as águas do 
Jequitinhonha. Na hora que vinha saia cavando tudo aí, as enchentes. Por 
causa da barragem não há mais enchente e nem fartura também. Acabou. 
(Narrativa 7) 

 
 

Ainda salientando sobre preservação e o respeito ao meio ambiente, João 

informou que é importante cuidar do manguezal e do estuário. Na discussão 

surgiram observações sobre o ciclo de reprodução dos peixes e a necessidade de 

se respeitar esse fenômeno para que as espécies não sejam extintas. Esse 

conhecimento também foi visto nas narrativas: 

 
Hoje ninguém pode pegar caranguejo de andada, vontade eu tenho, né? 
Mas não vou pegar, porque respeito a lei. Assim como não posso passar 
por cima da lei, eu tenho que respeitar e a gente tem que cumprir, é um 
dever. A gente não pode pegar caranguejo de andada de maneira 
nenhuma. Eu estou com vontade de pegar um caranguejo para comer um 
catado, mas não posso pegar e como é que eu vou fazer? Vou deixar 
passar a andada que é para eu meter o braço e tirar. Bom, se eles andarem 
mesmo... porque eu acho que não é andada, é uma passagem assim 
rápida, três dias. Três dias de andada. Eles começam a andar... se eles 
começaram ontem, hoje já um dia, amanhã, dois dias, não andam mais.  
Não andam mais não. A semana que vem já pode.  Aqui de primeiro, 
quando não tinha essa fiscalização do pessoal do Ibama, a gente não tinha 
esse negócio de não pegar, mas agora devido ao pessoal do Ibama com a 
fiscalização, a lei que a gente tem que respeitar, que não é só aqui, é em 
Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul, é no Paraná, esses lugares todos 
que têm rios e manguezais, é suspensa a pesca. Então nós não vamos 
pescar, não vamos passar por cima da lei. Mas aqui antes nós pegávamos 
normal. Nós já tínhamos os conhecimentos de o caranguejo ia andar e 
então nós pegávamos. Nós pegávamos e fazia catado mais para comer. 
(Dona Marlene – narrativa 20) 
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 Ao questionar sobre o conceito de Reserva Extrativista e sua função na vida 

das comunidades, uma aluna da Atalaia deu suas explicações e João complementou 

e elucidou dúvidas e equívocos.  

 Ao citar os nomes das comunidades que são protegidas pela reserva, os 

alunos foram informando nomes de parentes que moravam nelas. O morador da 

comunidade acrescentou que as comunidades estavam no anonimato, em termos de 

políticas públicas, pois não tinham energia, lazer, moradia e pesquisa antes da 

Reserva.  

 Alguns moradores das comunidades comungam com a mesma opinião da 

aluna em relação à reserva:  

A Resex que veio e ajuda muito a gente porque é tipo assim, a gente se 
uniu e como a gente tem aquela associação lá embaixo com meu tio João e 
agora o presidente Jailton que está sendo muito bom e nós temos o Ibama 
ao nosso lado, a Policia Federal que interfere nessas invasões. Aí quando a 
gente sente que vai perder o território ou tem alguém pesquisando, a gente 
aciona ai eles já vão, entendeu? Aí eles já vão ao encontro dessas pessoas, 
multa e aí a pessoa se recolhe de novo. Mas quase hoje a gente não estaria 
aqui. O próprio fiscal dessa área toda somos nós. Quando você ver que 
está sendo ameaçado e vai perder, tem que gritar. (João e Edvalda – 
narrativa 17) 

 

Muitos conhecimentos e saberes tradicionais apareceram na experiência 

pedagógica realizada, e há,ainda, inúmeros outros nas narrativas dos moradores. 

Esses saberes e conhecimentos pertencem às seguintes áreas curriculares: 

Quadro 8: Saberes tradicionais referentes às áreas curriculares: 

Ciências Humanas Tipos de solo; Hidrografia; Tipos de 

marés; Ameaças ao meio ambiente; 

Origem dos povoados; História das 

primeiras navegações; Imigração; 

festas populares 

Linguagens e códigos Regionalismos; gêneros textuais; 

artes; etimologia. 

Ciências da natureza Espécies de peixes; Espécies de 

plantas e seus benefícios 

Ciências exatas Moeda; extensão de área; Números 

Cultura, valores e tradição O papel da mulher na comunidade; 

crenças; mitologia; costumes; crenças 

populares; Brincadeiras. 



103 
 

A presença de uma voz representativa de uma das comunidades das quais as 

crianças fazem parte na escola foi uma atividade pedagógica que encantou e 

dialogou diretamente com elas.   

 A voz de um representante das comunidades na escola não se limitou 

somente à transmissão de conhecimentos e saberes. Através da oralidade, houve 

um compartilhamento de vivências com aquela turma. Portando-se como um mestre 

dos saberes, João representou todos os outros mestres ouvidos e não ouvidos nas 

comunidades. Ali ele produziu, recriou e transmitiu tradições seculares.   

 A fala do interlocutor também suscitou uma discussão sobre direitos, luta, 

conscientização, respeito, mudança social.  Revelando o seu engajamento e seu 

posicionamento diante da sociedade. 

 Como integrante dos movimentos sociais, em sua fala sempre fazia referência 

à Luta de classe para defender os direitos dos pescadores e das comunidades. 

“Existe uma disputa entre governo e os movimentos sociais, porque os pescadores 

estão defendendo seu quinhão para que possam sobreviver e manter o estoque 

para a geração futura”.  

 Além disso, o modo como se pronunciou e se fez ouvir, aproximou as 

crianças de seus contextos e suas localidades.  O jeito simples de falar de João foi 

respeitado por seus interlocutores quando se portaram de forma educada e 

atenciosa diante dos saberes e conhecimentos que são deles também. 

 Promover e fomentar discussões no espaço escolar não se constitui como 

uma atividade fácil, principalmente quando objetiva-se desconstruir estruturas que 

tendem a homogeneizar. Em primeiro lugar, não é costume realizar atividade como 

essa em escolas de Ensino Fundamental I. As aulas normalmente apresentam 

unilateralidade, pois somente os professores são ouvidos e detêm os saberes e 

conhecimentos. Roda de conversa, bate-papo, discussão, são atividades pouco 

planejadas para uma turma de quarto ano. Nesse encontro, os estudantes tiveram 

oportunidade de ouvir e também liberdade de perguntar, inferir e contribuir. Depois, 

não se tem a compreensão (desconhecimento?) por parte da gestão e dos 

professores de que é possível acontecer diálogos entre saberes e conhecimentos 

outros que não sejam aqueles impostos pelo currículo. Levemos em consideração 

também que não é pretensão da escola promover o diálogo entre esses 

saberes.Não há tempo e espaço no seu “planejamento” para tal interlocução. 
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 A representatividade das comunidades no espaço escolar, através da 

presença de um morador de Campinhos, permitiu aos estudantes identificar-se com 

alguém que faz parte do seu contexto histórico e cultural. Uma voz que anunciou 

para a escola que há outros saberes e conhecimentos fundamentais, e que eles 

podem dialogar com os saberes escolares. A escola, naquele momento, se tornou, 

também, o espaço daqueles moradores, mestres de oralidade,respeitando seu lugar 

de fala e sua condição. Aqui, percebemos que é possível “nas experiências 

cotidianas miúdas, nas brechas, nas frestas e fissuras, nas reexistências afirmativas, 

nas transgressões, nas rasuras e nas rebeldias e nas traições cotidianas, nas 

opacidades, na clandestinidade, nas diversas micro-ousadias, nas epifanias que 

irrompem, acontecerem ações instituintes”. (Macedo, 2013, p. 26) 

 Essa experiência mostrou que há possibilidade de se fazer a interlocução, 

ainda que com percalços e incompreensões. Os atores estão dispostos, dialogam e 

se aproximam através da linguagem, das experiências de vida e dos saberes. Os 

tempos convergem para isso e os espaços, ainda que reduzidos a frestas estão 

abertos e sinalizam que os atores devem atuar e contribuir com ações que podem 

transformar o currículo escolar.     

 

Foto 8 – Encontro de saberes 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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Foto 9 – Encontro de saberes 
(Foto do arquivo pessoal da pesquisadora) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Investigar é o primeiro passo para a conquista de conhecimentos e saberes, e   

essa pesquisa se constituiu como o caminho para conhecê-los.  A busca por eles se 

caracterizou como uma missão incansável e desafiadora. Por terra e água estivemos 

em busca das vozes, portadores e transmissoras de saberes tradicionais que 

pudessem dialogar com os conhecimentos escolares, tornando o currículo menos 

tecnicista, excludente e distanciado da realidade dos alunos.  

Os estudos teóricos ofereceram-nos conhecimentos e promoveram reflexões 

sobre a tradição oral e o currículo escolar. Para o conhecimento do currículo, 

fizemos uma trajetória histórica e descobrimos que as diferentes concepções 

suscitaram discursos conservadores, que se fecharam para os questionamentos e 

outros mais libertários e inconformistas.   E para compreender a tradição oral, 

tivemos que nos reportar à Africa (HampatéBâ, 1977) e aos lugares que conservam 

e mantém suas tradições e costumes como forma de não perder suas identidades. 

Na tradição oral, percebe-se a força da palavra, a qual não tem a função apenas de 

comunicar, mas é vista como força criadora, como ação e compromisso. Valendo-se 

da voz para se materializar estão as narrativas orais. Elas se constituem como 

relatos de experiências do vivido, são as sabedorias e os conhecimentos passados 

de geração em geração através das vozes dos contadores que, trilhando sobre a 

memória, reparte com um grupo experiências pessoais ou sociais.  

 O texto também faz referências à prática pedagógica, pois é através das 

ações, posturas e reflexões que a constituem que se fará a interlocução entre os 

conhecimentos e saberes.   

 A fase exploratória da pesquisa constatou que a tradição oral está presente 

na vivência dos meninos e meninas da escola, onde desenvolvemos a pesquisa. 

Eles carregam as influências dos mais velhos da família e a tradição de contar e 

ouvir histórias. Esse levantamento comprova e justifica o motivo de essas 

comunidades serem referências de tradição cultural para o povo de Canavieiras. 

 Frequentar as comunidades por um período de três meses permitiu-nos   

observar as tarefas cotidianas dos moradores e entender o modo de vida de cada 

um. Suas atitudes revelam orgulho dos seus ofícios, solidariedade, respeito e 

valorização dos antepassados e dos mais velhos das comunidades. 
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 A mulher representa a figura feminina forte, corajosa e incansável. Elas 

desempenham múltiplas funções e a identidade dos povoados está relacionada aos 

seus modos de vida e suas personalidades. Integradas na história coletiva e 

garantindo a continuidade da vida, enfrentam até hoje, com muita força e coragem, a 

precariedade das condições de sobrevivência, lutaram e lutam pelo sustento da 

família e resistem com sabedoria à opressão sofrida durante a vida. (LARCHERT, 

2014, p. 138) 

 Poderíamos dizer, nessas considerações, que tivemos algumas dificuldades 

no desenvolvimento da pesquisa, dentre elas destacamos as de locomoção, 

burocráticas e de organização do tempo, entretanto os empecilhos enfrentados até o 

momento não foram maiores do que a grandiosidade do nosso objetivo que é 

compreender como o currículo escolar pode reconhecer os saberes da tradição oral. 

 Não é qualquer pessoa que detém os conhecimentos e saberes tradicionais. 

Imperceptivelmente, foi o que nos disseram os informantes na ocasião em que 

fomos investigar sobre os mais velhos e mais experientes das comunidades. A lista 

de nomes que nos passaram já indicava os mais “sabidos” e “sabidas”. Também não 

é qualquer pessoa que pode ouvir esses saberes. A voz que profere os saberes 

precisa de ouvidos que mereçam ouvi-los.  

 Portar uma câmera, um diário de campo e algumas perguntas 

semiestruturadas não garante que seremos nós, os merecedores. Para isso, tivemos 

que conviver para entender, olhar para perceber, vivenciar para interpretar e refletir 

para sentir.  

Ainda não sabemos se somos merecedores da confiança que foi-nos depositada. 

Ainda não sabemos se merecíamos ouvir as confidências daquele povo, suas 

tristezas, alegrias, posicionamentos críticos, suas cantigas, seus desabafos e 

indignações. Ainda não sabemos se merecíamos presenciar seus choros, suspiros e 

sorrisos.  

 Diante dessas reflexões, o que impulsiona e motiva o nosso estudo são os 

objetivos, como foi falado anteriormente. Os objetivos querem contribuir com as 

mudanças e transformações na educação, fazendo com que valorize-se os saberes 

e conhecimentos daquelas culturas que passaram séculos alijadas e invisibilizadas.   

Os objetivos querem que o currículo escolar dialogue com esses saberes, porque 

constatamos que há possibilidades, e para isso, foram realizadasconversas com as 

crianças, entrevistas com os idosos e experiência pedagógica que constituíram-sena 
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interlocução.Esse processo resultou em registros significativos. Dentre eles um 

audiovisualqueserá editado objetivando a produção de um documentário que se 

constituirá em material pedagógico juntamente com o Catálogo Retratos de 

Campinho e Atalaia.  

 Com o material supracitado e com a experiência pedagógica que foi-nos 

possível desenvolver na escola, pretende-se favorecer tempos e espaços de ensino 

e aprendizagem significativos e integrados aos contextos sociopolíticos e culturais 

do município de Canavieiras. Espera-se que o presente estudo possa contribuir não 

somente com umaúnicaescola, mas que abranja todas as outras, independente da 

modalidade de ensino.  

 Propomos orientações curriculares para as escolas do município de 

Canavieiras no sentido de acolher e valorizar os conhecimentos e saberes presentes 

no cotidiano dos alunos, a fim de reconhecer que as comunidades tradicionais 

localizadas no município possuem mestres e mestras de saberesdatradiçãoorale 

que esses conhecimentos e saberes são capazes de dialogar com os 

conhecimentos escolares.Propomos, ainda, que esses mestres e mestras possam 

frequentar a escola, não como meros convidados a participar de palestras sobre um 

determinado tema relacionado ao calendário de datas comemorativas, que 

consideram seus saberes como folclóricos, mas oportunizando-lhesa serem 

parceiros na luta pela transformação do currículo e da prática pedagógica. Serão 

necessárias uma intervenção efetiva e uma luta diária, a começar pela formação dos 

professores e da gestão pedagógica. A jornada pedagógica que acontece 

semestralmente no município é um momento propício para que os mestres e 

mestras possam participar e firmarem-se como colaboradores da educação 

canavieirense. Propomos também a produção de um livro de Narrativas 

Tradicionais Orais,para que os professores e alunos do município possam, não 

somente ter conhecimento e acesso, mas que façam uso desse material em seus 

planejamentos.  

 Enfim, esperamos que a presente pesquisa possa engrossar a participação 

na luta por uma educação que valorize as questões multiculturais através de um 

diálogo entre os conhecimentos e saberes do currículo escolar e da tradição oral. 

 

 



109 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2005. 
 
ALVES, Nilda. (org.). Criar currículo no cotidiano. São Paulo: Cortez Editora, 
2002. Série Cultura, Memória e Currículo; vol. 1. 
 
ANDRÉ, Marli Eliza D.A. Etnografia da Prática Escolar. Campinas, SP: Papirus, 
1995.  
 
APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. Tradução CARVALHO, Carlos Eduardo 
Ferreira de.  São Paulo: Brasiliense, 1979. 
 
______. Repensando Ideologia e Currículo. In: MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; 
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Orgs.) Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: 
Cortez, 2009.cap 2,  p. 39–57. 
 
BARTHES, Roland. [et. aL.] Introdução à análise estrutural da narrativa. 
Tradução Maria Zélia Barbosa Pinto. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1972. 
 
BENJAMIN. W. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. IN: 
BENJAMIN,W. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: 
Brasiliense, 3.ed., 1987.cap 1,  p. 197-221. 
 
BOGDAN, R. & BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos.Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos 
Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto, Portugal: Editora Porto, 1994. 
 
BONVINI, Emilio. TextesorauxetTextureoraledansUranga (Feitiço) de Oscar 
Ribas. Tradução de Sônia Queiroz. In: COLLOQUES LES LITTERATURES 
AFRICANES DE LANGUE PORTUGAISE: à La recherche de I`identité Individuelle et 
nationale, Paris, 1985. 
 
BRASIL. Decreto n. 6.040, de 7 de fev.  de 2007. Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Brasília, DF, 
fev 2017. 
 
CANDAU, Joël. Memória e identidade. Tradução: Maria Leticia Ferreira. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
 
CARVALHO, José Jorge. Caderno de Inclusão 8. Sobre o notório saber dos 
mestrestradicionais nas instituições de Ensino Superior de Pesquisa. 
Publicação do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Inclusão no Ensino 
Superior na Pesquisa – INCTI/UNB/CNPQI. Brasília, 2016. 
 
CARVALHO, José Jorge; ÁGUAS, Carla. Encontro de Saberes: Um desafio Teórico, 
Político e Epistemológico. Colóquio Internacional Epistemologias do Sul: 



110 
 

aprendizagens globais Sul-sul, Sul-norte e Norte-Sul. Boaventura Sousa dos Santos 
e Teresa Cunha (eds) Volume 1, Democratizar a democracia. Junho/2015. 
 
CHAPLIN, Charles. Tempos Modernos. Título original; Modern Times. Preto e 
Branco. Legendado. Duração: 87 min. Warner, 1936. 
 
CORTESÃO, Maria Luiza. Professor: produtor e/ou tradutor de conhecimentos? 
Trabalhando no contexto do arco-íris sociocultural da sala de aula. Educação e 
Realidade. Porto Alegre, v.37, n.3, set/dez, 2012. 
Disponível:<http://www.ufrgs.br/edu_realidade> 
 
FERRAÇO, C.E; NUNES, K.R. Currículos, culturas e cotidianos escolares. In: 
FERRAÇO, C.E; CARVALHO, J. M. (Orgs) – Currículo, pesquisa, conhecimentos 
eprodução de subjetividades. São Paulo: DP ET ALII, 2013.cap 3,  p. 71-101 
 
FERREIRA NETTO, Waldemar. Tradição oral e produção de narrativas. São 
Paulo: Paulistana, 2008. 
 
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 7ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1983. 
 
GEERTZ, Clifford, A interpretação das culturas. 1ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 1987. 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2ª ed. São 
Paulo: Centauro, 2013. 
 
HAMPATÉ BÂ, A. A tradição viva. In: História Geral da África, KI-ZERBo, J. (coord.). 
História Geral da Africa. I. Metodologia e pré-história da África. Tradução Beatriz 
Turquetti. 2ª ed. Ver. São Paulo: Ática, Brasília, DF: UNESCO, 2010. Cap8, p. 168-
212 
 
HAMPÂTÉ BÂ, A.  Amkoullel, o menino fula. Tradução: Xina Smith de 
Vasconcelos. São Paulo: Palas Athena: Casa das Áfricas, 2003.  
 
HANKE, M. Narrativas orais: formas e funções. Revista Contracampo, v.7,n.117-
126. 2005. 
 
LARCHERT, Jeanes Martins. Resistênciae seus processos educativos 
nacomunidade negra rural Quilombola do Fojo – BA. São Carlos : UFSCar, 2014. 
 
__________. O Estudo de Caso do tipo etnográfico na pesquisa em Educação. In: 
MORORÓ, L P;COUTO, M E; e ASSIS, R A M. (orgs). Notas teórico-
metodológicas de pesquisas em Educação: concepções e trajetórias. Ilhéus, BA: 
Editus, 2017.cap 6,  p. 123-141 
 
MACEDO, Roberto Sidnei. Atos de Currículo formação em ato?:para 
compreender, entretecer e problematizar currículo e formação. Ilhéus: Editus, 2011. 

http://www.ufrgs.br/edu_realidade


111 
 

 
_________. Atos de Currículo e autonomia pedagógica: o socioconstrucionismo 
curricular em perspectivas. Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
MINAYO, M.C.S. (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21º Ed. 
Petrópolis:RJ, Vozes, 1994. 
 
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera 
Maria. Multiculturalismo:diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 
 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Sociologia e 
TeoriaCrítica do Currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; 
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Orgs.)Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: 
Cortez, 2009.cap 1,  p. 7 - 37 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análisede Discurso: princípios & procedimentos. 8. ed. 
Campinas: Pontes, 2009.  
 
SANTAELLA, Lucia.  A Teoria Geral dos Signos: Semiose e Autogeração. São 
Paulo: Ática, 1995. 
 
SCHIPER, Mineke. Oral literature and written orality.Tradução de Fernanda 
Mourão. In: _____. Beyond the Boundarles: African Literature and Literacy Theory. 
London: Allison & Busby, 1989.  
 
SILVA, T. T. Documentos de identidade. Uma introdução às teorias do 
currículo. 3ª edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
SILVA, T. T. (org.) Alienígenas na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 
SODRÉ, Muniz. Best-Seller: a Literatura de Mercado. São Paulo: Ática, 1985.  
 
VANSINA, J. A tradição oral e sua metodologia. In: KI-ZERBo, J. (coord.). História 
Geral da Africa. I. Metodologia e pré-história da África. Tradução Beatriz 
Turquetti. 2ª ed. Ver. São Paulo: Ática, Brasília, DF: UNESCO, 2010. cap7,  p. 139-
166 
 
 
 
 
 

 

 

 



112 
 

APÊNDICE 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO 
 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de 
campo referente ao projeto de pesquisa intitulado INTERLOCUÇÃO ENTRE O 
CURRÍCULO ESCOLAR E OS SABERES DA TRADIÇÃO ORAL desenvolvido por 
CINTHIA APARECIDA CARMO MOURA.  

Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profa. Dra. 
Jeanes Martins Larchert/UESC a quem poderei contatar a qualquer momento que 
julgar necessário. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquerincentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o bom êxito da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente 
acadêmicos do estudo e de que os usos das informações por mim oferecidasestão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, do 
CEP/CONEP. Minha colaboração se fará de por meio de entrevista livre a ser 
gravada em vídeo a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos 
dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e orientadora.  

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisaa qualquer 
momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos. 
 
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livree 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
 
 
Canavieiras, ____ de _________________ de____________________ 
 
Assinatura do(a) participante: _______________________________________ 
 
Assinatura do(a) pesquisador(a): _____________________________________ 
 

Assinatura do(a) testemunha(a): _____________________________________ 
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