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RESUMO

O folclore é tudo que o povo faz e reproduz como tradição. Partindo deste conceito deste conceito, seguindo
outros autores que em alguns momentos, citam o folclore e a cultura popular, como sinônimos. E
entristecidos ao saber que a cultura popular, com foco no estado Sergipe, vem caindo no esquecimento para
os adultos e esta sendo inibida na infância do cidadão do amanha, que construímos este trabalho, mostrando
que, o conhecimento científico, pode ser construído sem que esqueçamos do empírico. O contexto histórico de
Sergipe, a sua colonização, as diversas danças, o colorido e tantos outros seguimentos, são os pontos de
partida para os múltiplos grupos folclóricos encontrados nas diversas cidades do estado, além de tudo que
vivenciamos com os nossos pais, avós ou antepassados no geral. Esses pontos são pilares para a formação do
homem enquanto ser social, portanto dignos de respaldo cientifico quanto ao seu estudo.

PALAVRAS CHAVES: Folclore, Cultura Popular, Sergipe.

RESUMEN

El folklore es todo lo que las personas hacen y juegan como tradición. Sobre la base de este concepto este
concepto, siguiendo a otros autores a veces, que mencionan el folclore y la cultura popular como sinónimo. Y
entristecidos al saber que la cultura popular, centrándose en el estado de Sergipe, ha caído en el olvido para
los adultos y se está inhibido en el ciudadano del mañana, construimos esa infancia de trabajo, lo que
demuestra que el conocimiento científico se puede construir sin olvidar lo empírico. El contexto histórico de
Sergipe, su colonización, los distintos bailes, colores y tantos otros segmentos, son los puntos de partida para
varios grupos folclóricos que se encuentran en las diversas ciudades del estado, más allá de todo lo que
experimentamos con nuestros padres, abuelos o antepasados &8203;&8203;en general. Estos puntos son
pilares para la formación del hombre como ser social, por lo tanto digno de apoyo científico con respecto a su
estudio.

PALABRAS CLAVE: Folklore; La cultura popular, Sergipe.
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INTRODUÇÃO

Quando crianças, fomos marcados por contos, fabulas e historias que nossos tios, pais e avos contavam, além
de danças, crendices, superstições, cantigas, brincadeiras e jogos que aprendemos em casa, na rua e
principalmente nas viagens ao interior do estado, isso quando já não morávamos lá. E que deram a nossa
infância alegria, dinamismo, descontração, curiosidades, felicidades como um todo de descobertas, marcas
inesquecíveis que hoje temos como utopia. E nos entristecemos, quando percebemos que nossas crianças não
sentem mais medo da “Mãe da lua” quando canta ou do “Guarajá” quando o reisado se apresenta, ou
simplesmente se encantar, quando vê o colorido da Taieira. E eles não vem porque dificilmente se têm.

Por todos esses fatores e percebendo que a cultura popular vem caindo no esquecimento para os adultos e
esta sendo inibida na infância do cidadão do amanha, que pretendemos abordar, com o tema; Cultura e
Folclore Sergipano: uma beleza empírica. Buscamos neste trabalho conhecer e divulgar as manifestações
folclóricas e culturais através dos grupos que fortemente resistem ao tempo e a modernização.

Pelo o Folclore ou cultura popular, trazer em sua essência valores sociais que deveriam ser indissolúveis na
construção do cidadão, como o respeito ao próximo, a nossa cultura e a todos os nossos costumes. E por
encontrarmos nele uma das particularidades da educação, o respeito. E ainda pelas danças e folguedos
brasileiros serem tão ricos em agilidades e movimentos exigindo ritmos. Fazse necessário compreender o
que é Folclore?
O que é cultura?
O que é cultura popular?
Entre outros questionamentos encontrados, relacionados ao tema.

Com base em pesquisas bibliográficas, em livros e artigos e usando as metodologias descritivas, dedutiva e
indutiva que segundo MARCONI e LAKATOS(2006, p.92), “Os dois tipos de argumentos tem finalidades
diversas – o dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas;o indutivo tem o designo de
ampliar o alcance dos conhecimentos”. Demonstraremos neste trabalho as brincadeiras, danças, historias,
jogos e tantos outros artifícios que a cultura popular proporciona a criança e adolescente na construção do
homem para a sociedade, através dos diversos grupos folclóricos e suas respectivas cidades aqui citados.

FOLCLORE E CULTURA POPULAR

A palavra Folclore surgiu do termo Folklore, criado pelo antiquário inglês, Willian John Thons que usando um
pseudônimo de Ambrose Merton, publica um artigo tendo este termo como tema, em 22 de agosto de 1846.
Ele propunha um termo com a expressão técnica apropriada aos estudos das lendas, tradições e da literatura
popular, tendo a definição de Folk (povo, nação, família) e Lore (sabedoria, instrução) que fundidas formaram
Folklore (Sabedoria do povo) mais tarde transformada em Folclore. Como era antiquário, William John Thoms,
associou o folclore as antiguidades populares e essa associação permaneceu sob muitas formas em diversos
conceitos do folclore. O conceito que Willian John lançou, a sabedoria do povo, continua sendo atual no
mundo (MEGALE, p. 56, 1999).

Assim tudo que fizemos que os nossos pais, avos ou antepassados no geral nos ensinaram na nossa formação
social, faz parte do folclore. Ainda em relação a conceitos, há um impasse entre folclore e cultura popular.
Quanto a este impasse, preferimos crer nas comparações que Brandão faz ao dizer:
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Folclore é tudo que o homem do povo faz e reproduz como tradição. Na de outros é
só uma pequena parte das tradições populares. Na cabeça de uns o domínio do que é
folclore e tão grande quanto o do que é cultura. Na de outros, por isso mesmo
folclore não existe e é melhor chamar cultura popular o que alguns chamam de
folclore. E, de fato para algumas pessoas as duas palavras são sinônimas e podem
sucederse sem problemas em um mesmo parágrafo. (BRANDÃO, 1982, p. 23)

Baseado em Brandão, diríamos então que o folclore ou a cultura popular é um conjunto de todas as tradições,
lendas e crenças fazendo parte do nosso cotidiano, presentes em nossos costumes. Concordando então com o
Parâmetro Curricular Nacional – PCN de Educação Física que afirma a cultura como um conjunto de códigos
simbólicos reconhecíveis pelo grupo, onde neles o individuo é formado desde o momento da sua concepção.
Nesses mesmos códigos, durante a sua infância aprende os valores do grupo e por eles é mais tarde
introduzido nas obrigações da vida adulta, da maneira como cada grupo social as concebe.

Cultura é, com efeito o processo pelo qual o homem transforma a natureza, bem
como os resultados desta transformação. No processo de auto produzirse, o homem
produz, simultaneamente em ação recíproca, a cultura. Isto significa que não existe
cultura sem homem, da mesma forma que não existe homem sem cultura.
(SAVIANI, 1986.p 09)

A partir de Saviani, notamos o homem como um produto do seu meio. Ele não veio do nada, ele aprendeu
tudo com seus pais e antepassados. Mostrando não ser um extirpado, mais sim um ser com passado e
aprendizados. Tornandose então um ser social, fruto da junção de aprendizados na sua maioria empíricos, ou
seja, resultante do conhecimento popular da cultura popular.

Entre ensinamentos conselhos ou mesmo, atenção às práticas dos anciões, a criança, que teve na sua infância
marcas da cultura popular sabe, com a certeza do conhecimento popular por nós adquiridos, cantigas de roda
ou de ninar, musica em louvação a algum santo ou simplesmente musicas que trouxessem alegria, diversão e
até tristeza. O povo, principalmente o povo brasileiro, usa da sua cultura, da dança, da musica, no intuito de
reproduzir o seu estado de espírito, as suas alegrias e dificuldades.

No Brasil, especificamente, por ser um país fruto de uma miscigenação advinda de povos africanos, europeus,
asiáticos e os índios que aqui já habitavam. É considerado um dos maiores centros de culturas sociais e
biológicas da humanidade de manifestações folclóricas. E é, por esta diversidade de culturas, manifestações
folclóricas, que encontramos em cada região um emaranhado de folguedos, festas, cantigas, danças, que
mesmo que o nosso país tenha sua origem étnica de vários outros países, nenhum outro lugar têm.

São danças, festas, comidas, obras de arte, superstições, comemorações e representações que, pelos quatro
cantos do país, exaltam a nossa cultura genuinamente brasileira. Rico em lendas e personagens, o folclore,
transmite há várias gerações, essas histórias que fascinam adultos e Crianças. Sendo Lendas ou Mitos como;
Curupira, Boitatá, Caipora, Iara, A Mãed´Água, Negrinho do Pastoreio ou historias de assustar como;
Mulasemcabeça, Bichopapão e Lobisomem, Mãe da Lua. Ou grupos de danças folclóricas como: Taieira,
Pastorio, Lambesujo, Samba de coco. Qual criança nunca ouviu nenhuma dessas lendas ou danças?

Os fenômenos folclóricos são sempre funcionais, identificandose com a vida
material, social e espiritual da comunidade. O povo se desembaraça ou deixa passar
sem aceitalos aqueles “pesos mortos”, aqueles elementos que tenham perdido ou
não hajam chegado a adquirir uma “função” na existência do grupo. E quando esta
função ao contrario, se cumpre, isto é, quando um elemento qualquer ( comida ou
morada, mito ou canção) aptidão para satisfazer necessidades da comunidade,
permanece por isso mesmo engrenado no contexto da cultura do grupo, a qual
integra organicamente. Vitalmente. ( BELTRÃO apud CORTAZAR, P. 39)
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Como podemos ver segundo Beltrão, o Folclore nada mais é do que manifestações, costumes conservados por
um povo. Nomeado como tradição, como algo que não sai das práticas do povo.

FOLCLORE SERGIPANO

Tendo como os seus primeiros habitantes os Índios e Piratas Franceses que aqui chegaram com o propósito
de extrair riquezas minerais, Sergipe, que teve a sua primeira tentativa de conquista sem êxito feita pelo
jesuíta Gaspar Lourenço em 1975. Só em 1590 que se deu a conquista das terras sergipanas por Cristóvão de
Barros, que derrotou o valente chefe indígena Sirigi. Englobando a Bahia e nomeando as terras de Sergipe
d’EL – REI, fundando a cidade de São Cristóvão e passando a sua administração a Tomé da Rocha. Que por
sua vez trouxe os escravos para trabalhar nas terras. (ARAUJO, 1974)

Só com sua historia, podemos ver, quantas culturas Sergipe teve como influencia. Foram Índios, franceses,
portugueses, africanos e muitos outros que fizeram de Sergipe d’EL REI, uma das principais referencias do
Brasil em termos de Cultura Popular ou Folclore.

Não existe, no Brasil, terra onde a lira popular seja mais sonora, o folclore mais rico,
as festas plébias mais animadas, as modinhas mais ardentes, os lundus mais
chorados. O povo sergipano é amorável, hospitaleiro e tem o dom especial de aliar a
um certo fundo de ingenuidade e acanhamento, a firmeza de caráter, a veia cômica
e as efusões da poesia. (CARVALHO apud ROMERO, p.01, 1994)

Sergipe com seus 76 municípios, assim como no Brasil, é rico e diverso. Tem musicas, danças, cantigas,
lendas, parlendas, brincadeiras, jogos e muitas outras manifestações culturais que vão desde os Potes de
Barro de Santana do São Francisco até os Bacamarteiros de Estância. Vendo então uma peculiaridade do
estado: toda cidade tem algum tipo de Festejo Cultural. De Cristinapolis a Canidé do São Francisco, há algum
grupo personificando uma manifestação folclórica, seja a quadrilha junina, Taieira, Penitentes, Lambe sujo, ou
mesmo um Samba de coco, samba de pareia. Em todo o estado, mesmo que pouco, ainda se preserva a
Cultura Popular, ainda se encontra pelo menos uma Entoada de Vaqueiro, cantada em uma venda do interior.

Muitos grupos já extintos em outras localidades do país ainda atuam de forma viva e alegre em nosso estado.
Há uma preocupação constante na preservação dessas manifestações. Isto porque a maioria dos adultos,
principalmente na parte metropolitana do estado, não se preocupam em passar o que aprenderam com seus
pais, avos e antepassados no geral, no sentido de musicas, danças, historias e tantas outras manifestações
culturais, para suas crianças. Por conta disso, muitas destas manifestações não mais existem. Em
contraponto, a grande luta pela manifestação e preservação cultural se encontra no interior do estado.

Como dito anteriormente, em toda cidade do interior se encontra alguma manifestação cultural, nem que seja
um forró Pé de serra no São João, toda cidade tem. Mas é lógico que em algumas cidades, as manifestações
são bem maiores.

Dentre os grupos folclóricos sergipanos, encontramos a Taieira. Grupo de forte característica religiosa, tendo
como objetivo a louvação a São Benedito e N. Sra. do rosário. Tocando Quexerés (instrumento de percussão)
e Tambores, as Taieiras, trajando blusa vermelha cortada por fitas e saia branca, seguem pelas ruas cantando
cantigas religiosas e populares. Encontramos também São Gonçalo, dança em homenagem a São Gonçalo do
Amarante, que segundo a lenda, teria sido um marinheiro que livrou muitas mulheres da prostituição através
da música alegre que fazia com a viola. A dança é acompanhada por violões, cavaquinhos, pulés (instrumento
de bambu), e caixa (tocada pelo "patrão", uma alusão à São Gonçalo). O grupo dança em festas religiosas e
pagamento de promessas.

Sempre que se use uma canção uma advinha, uma parlenda, uma rima de contar no
quarto das crianças ou na escola (...) sempre que uma mãe ensina a filha a costurar,
tricotar, fiar, tecer, borda, fazer uma coberta, traçar um cinto, assar uma torta a
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moda antiga (...) ai veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre em ação
vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos em seu
caminho. (BRANDÃO apud BARREAU, 1982, p. 22)

Todos os anos, realizase o Encontro Cultural de Laranjeiras, reunindo folcloristas de todas as partes do
mundo. Laranjeiras, tornase então no mês de janeiro, a Capital Mundial do Folclore. Por fim, Emanuel Kant
em seu livro Crítica da Razão Pura, uma das maiores obras em se tratando da divisão dos saberes, diz
claramente em seu prefácio que:

Nenhum conhecimento precede a experiência, todos começam por ela. Mas se é
verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que
não têm essa origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento
empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a
nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona (estimulada somente pelas impressões
dos sentidos); aditamento que propriamente não distinguimos senão mediante uma
longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Surge desse modo
uma questão que não se pode resolver à primeira vista: será possível um
conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos?
(KANT, 1788,p.01)

Diante deste pensamento afirmo que não podemos trabalhar a ciência e/ou educação sistematizada dentro da
escola sem entender, respeitar e vivenciar os saberes de fora da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivemos em um país, onde se tem uma mistura de musicas, cores, nacionalidades e ritmos muito grande,
resultante em uma cultura própria, rica e diversificada. E que, infelizmente, esta caindo no esquecimento. Não
encontramos mais nas ruas crianças brincando de roda, macacão e pegapega, pelo medo que os pais têm da
violência, pelo comodismo impregnado pelas redes sociais. Ou dançando no Natal o Pastorio, ou em janeiro o
Reisado em louvor aos Santos Reis, por que é ultrapassado, fora de moda. Somos alienados pela televisão,
computador e games, onde tudo que nos mostram, usamos ou fazemos.

Com esta pesquisa entendemos que não é preciso acabar com o que temos em prol do novo. E que é possível
vivermos em harmonia com a nossa cultura e todo o novo que aparece. Aprendemos também, com este
trabalho, muito mais sobre a nossa cultura, sobre as curiosidades do nosso povo. Como a Taieira, que regida
pelo Candomblé, é dançada apenas por “meninas virgens”, ou o Pastorio que modifica de acordo com a
cidade, em algumas há o boi em outras não. O Batalhão de São João, que em alguns lugares é a Sarandaia. E
muitas outras curiosidades, que enriquece o nosso conhecimento pessoal e profissional. Precisamos como
docentes, analisar ou rever qual a importância que damos a cultura e o folclore encontrados na comunidade
escolar. E se essa cultura e/ou folclore é trazida para dentro da escola. Os grupos destas manifestações
populares, estão acabando e infelizmente a passos largos. A escola como disseminadora dos saberes, precisa
ainda, apreciar um pouco mais o conhecimento empírico.

O conhecimento adquirido pelas crianças antes de entrar na escola, conhecimento popular, é a base para a
construção dos demais conhecimentos. Necessitamos como professores valorizalos para que assim os
saberes continuem se perpetuando.
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