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Resumo: O presente artigo trata sobre cultura popular e educação, tendo como objetivo compreender
a importância da escola trabalhar folguedo popular “Guerreiro alagoano” em seu currículo.
Adotamos como fundamentação teórica de Chartier (2009), Burke (1989). Em Alagoas, as obras de
Théo Brandão (1964) e Abelardo Duarte, (2010) nos dão a tônica da cultura e dos folguedos
populares. Portanto percebeu-se a escola como um espaço privilegiado de difusão, preservação e
salvaguarda do patrimônio cultural, promovendo um conhecimento e uma valorização das
manifestações artístico-culturais do seu povo, para que os sentimentos de “pertencimento” à
comunidade sejam efetivos e para que haja o devido respeito aos “brincantes” dos folguedos
populares.

Abstract: The present paper treats about the popular culture and the education, aiming to understand
the importance of work the popular revelry "Alagoas warrios" in your curriculum. We adopted as
theoretical foundation: Chartier (2009); Burke (1989). In Alagoas, the works of Théo Brandão
(1964) and Abelardo Duarte (2010) give us the ideia of the culture and the popular revelry.
Therefore, we noticed the school like a special space to the difusion, preservation, and protection of
the cultural heritage, promoting the knowledge and the valorization of the artistic and cultural
manifestations of their people, so the feeling of "belonging" to the community can be affective and
so there all due respect with those who play the popular revelry.
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O GUERREIRO ALAGOANO SÃO LUIZ: HISTÓRIA, MEMÓRIA E SABEDORIA
POPULAR

ALAGOAN WARRIOR SÃO LUIZ: HISTORY, MEMORY AND POPULAR WISDOM

EL GURRERO DE ALAGO SÃO LUIZ: HISTORIA, MEMORY Y SABEDORIA POPULAR

Eixo Temático: Educação, Cultura e Religião

Resumo: O presente artigo trata sobre cultura popular e educação, tendo como objetivo compreender
a importância da escola trabalhar folguedo popular “Guerreiro alagoano” em seu currículo.
Adotamos como fundamentação teórica de Chartier (2009), Burke (1989). Em Alagoas, as obras de
Théo Brandão (1964) e Abelardo Duarte, (2010) nos dão a tônica da cultura e dos folguedos
populares. Portanto percebeu-se a escola como um espaço privilegiado de difusão, preservação e
salvaguarda do patrimônio cultural, promovendo um conhecimento e uma valorização das
manifestações artístico-culturais do seu povo, para que os sentimentos de “pertencimento” à
comunidade sejam efetivos e para que haja o devido respeito aos “brincantes” dos folguedos
populares.

Palavras – chave: Cultura Popular. Educação. Guerreiro Alagoano.

Abstract: The present paper treats about the popular culture and the education, aiming to understand
the importance of work the popular revelry "Alagoas warrios" in your curriculum. We adopted as
theoretical foundation: Chartier (2009); Burke (1989). In Alagoas, the works of Théo Brandão
(1964) and Abelardo Duarte (2010) give us the ideia of the culture and the popular revelry.
Therefore, we noticed the school like a special space to the difusion, preservation, and protection of
the cultural heritage, promoting the knowledge and the valorization of the artistic and cultural
manifestations of their people, so the feeling of "belonging" to the community can be affective and
so there all due respect with those who play the popular revelry.

Keywords: Popular Culture. Education. Alagoan warrior.

Resumén: Este artículo tiene como objetivo tratar la cultura y la educación popular, basado en
estudios centrados en el ocio popular llamado "Guerrero de Alagoas". En este sentido, tenemos la
intención de dirigir nuestra mirada a la importancia de la escuela para trabajar esta diversión en su
plan de estudios. Adoptamos como fundamento teórico: Chartier (2009); Burke (1989);
especialmente autores que estudian la cultura popular y la diversión, como Théo Brandão (1964),
Duarte, (2010). Como resultado de la investigación, percibió a la escuela como un espacio
privilegiado para la difusión, preservación y salvaguarda del patrimonio cultural, promoviendo el
conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artístico-culturales de su gente, para que los
sentimientos de "pertenencia" a la comunidad sean efectivos y para que hay un debido respeto por
los "chistes" de las fiestas populares.

Palabras clave: Cultura popular. Educación. Guerrero de alago.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho é resultado de estudos sobre história, memória e cultura popular, desenvolvidos na
Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, no projeto de extensão “O Guerreiro Alagoano
na Escola Manoel Humberto da Costa”. Buscamos compreender as relações existentes entre cultura e
educação, focando principalmente na cultura popular para que as crianças e jovens conheçam e
defendam a sua conservação e preservação como um rico patrimônio.

O grupo de dança ora estudado é denominado Guerreiro São Luiz e faz parte da comunidade rural
Batingas, localizado no município de Arapiraca, agreste alagoano. De certa forma, o Guerreiro das
Batingas, como é mais conhecido, representa a resistência de homens e mulheres do campo, que se
organizam em torno dessa importante manifestação artístico-cultural do Estado para demarcarem
seus espaços enquanto sujeitos históricos. Composto por trinta e duas figuras, o grupo tem dezessete
anos de existência e conta com a participação de pessoas da própria comunidade, sendo quase todos
da mesma família.

A cultura em geral é uma área na qual vem sendo realizadas diversas pesquisas, atualmente a cultura
popular vem sendo estudada por pesquisadores de diferentes áreas. Os estudos sobre a cultura
popular possibilitam a reflexão e o conhecimento acerca do fazer cultural do povo, o que é muito
relevante para manter vivas as manifestações culturais populares. Roger Chartier (2009) coloca que a
cultura popular sempre foi um dos focos de estudo da história cultural, porém se torna difícil traçar
seus limites devido às múltiplas concepções do termo cultura.

Para investigar a história do Guerreiro Alagoano na região de Batingas – Arapiraca/AL realizamos
um trabalho minucioso, vislumbrando as alternativas metodológicas que contemplam elementos da
pesquisa, do ensino e de inserção na comunidade. Assentadas em amplo levantamento bibliográfico,
exploramos os textos de estudiosos da cultura popular alagoana, a exemplo dos pesquisadores Theo
Brandão (1964) e Abelardo Duarte (2010), bem como realizamos um levantamento do acervo da
Biblioteca Pública Professor Pedro de França Reis, seguido da busca de fontes documentais em
jornais, livros de memórias e outros impressos, além de realizarmos entrevistas com os dançantes do
folguedo, fundamentais para compreensão do que representa para a comunidade local aquele
folguedo.

1. O GUERREIRO ALAGOANO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

A literatura sobre o Guerreiro demarca os anos de 1920 e 1930 como sendo o momento de
surgimento do folguedo em Alagoas, resultante de uma unificação de alguns já conhecidos
movimentos folclóricos da época, como o Reisado e Caboclinhos. Era celebrado do período natalino
até o dia de Reis e representava a forma do povo alagoano homenagear os três reis magos da
passagem bíblica na história de Jesus. Os sons de tambores e pandeiros são muito envolventes e o
grupo, composto por aproximadamente 30 integrantes apresentam dança e canções para celebrar a
vida e manter viva a cultura. Cesar (2012) assegura que:

Diferentemente da maioria dos folguedos que integram as tradições populares
do Brasil, é possível localizar o período histórico em que o Guerreiro surge
em Alagoas, na década de trinta do século vinte, podendo ser assim
considerado uma manifestação relativamente jovem. Adaptando elementos
dos caboclinhos e dos reisados, tem sua musicalidade definida pela base
percussiva de um tambor e dos pandeiros tocados pelo palhaço e o Mateus.
(CESAR, 2012, p. 41).

Alguns estudiosos do folclore alagoano tais como Theo Brandão (O Guerreiro, 1964) e Abelardo
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Duarte (Folclore Negro das Alagoas, 2010) vem salientar as temáticas do Guerreiro aos elementos
postos na unificação das culturas, em que surgem alguns nomes de personagens importante na dança.
A principal história voltada para a cultura do Guerreiro é o conto do Índio Peri, que nos festejos mais
antigos contavam a história através de canções, mas fora extinto nas práticas de Guerreiros mais
recentes por ocupar muito o tempo de apresentação do grupo.

O folguedo dos Guerreiros resume-se na luta entre os dois partidos, dos
Guerreiros e dos caboclos; e desenrola-se, na sequência natural dos reisados,
com as mesmas marchas de rua. Pedidos de abrição de porta, cânticos de
entrada, entre meios, embaixadas do divino e certas partes: da Lira, do Índio
Peri, da Estrela de Ouro, da Estrela Brilhante, da Estrela do Norte, da Sereia,
da Borboleta, do Cabocolinho de Arco e Flecha etc. (DUARTE, 2010, p.
297)

Esse folguedo genuinamente alagoano, no interior de Alagoas carrega uma marca diferente, a dança
do Guerreiro desenvolvida na capital é muito diferente da realizada no campo. As aproximações
entre a dança e o cultivo do fumo em Arapiraca deixa evidente que havia uma maior adesão do povo
àquele folguedo; a prática da dança era constante nas épocas do cultivo do fumo, as apresentações
eram em salões em que se encontravam os produtores e as “destaladeiras” de fumo, funcionavam
como ensaios e neles eram confeccionadas as vestes e criadas as famosas marcações de passos da
dança, mas sempre com muita festa. Iniciavam as danças logo após o trabalho diário que era feito nos
“salões de fumo”, a maioria do público da dança é de famílias carentes que depende da agricultura
para se sustentar, e a prática do guerreiro era uma forma de incentivo para as famílias na agricultura
familiar, devido a todo o seu contexto histórico religioso.

Mas com a decadência do cultivo do fumo em Arapiraca, a cultura do Guerreiro também foi sendo
extinta, não somente na região que realizamos o projeto, mas em toda a cidade. Podemos notar a
importância dos aspectos econômicos e culturais, como são relevantes entre si para o incentivo
dessas práticas, da mesma forma que a economia do fumo foi parcialmente extinta, houve também
uma decadência na quantidade de grupos de Guerreio na região, e é a partir dessas observações que
percebemos o quanto é importante trabalhar essa manifestação cultural na busca de trazer para a
instituição de ensino e para a comunidade um legado que vem sofrendo com o tempo, e pela
negligência dos órgãos públicos.

O folguedo é um sinônimo de diversão entre os árduos trabalhos no roçado, sendo esse também uma
luta pela existência de lazer na comunidade, passado de geração em geração. É assim que permanece
vivo a dança do Guerreiro São Luiz na comunidade de Batingas, ainda com poucos escritos,
encontram-se algumas reportagens nos jornais impressos da região e algumas matérias no site da
prefeitura da cidade.

Uma manifestação que traz muito da cultura de seu povo, carrega em suas indumentárias muito da
história daquela região, em seu chapéu leva a figura da igreja católica da comunidade vizinha, pois
por muito tempo a Capela Nossa Senhora de Fátima localizada no bairro Boa Vista era o espaço dos
fieis realizarem suas práticas religiosas. Conta seu Sebastião, Mestre e fundador do grupo que suas
canções dariam para tocar mais de 2 horas sem parar, essas canções trazem a história de vida não só
daquele grupo, mas sim de toda a comunidade, fazendo cultura e alegrando o povo de toda a região.

O Guerreiro São Luiz de Batingas, especificamente, surgiu em meados de 2002, incentivado pela
falta de opções de lazer na localidade, isso fica claro na fala de Dona Maria, uma das figuras do
guerreiro. Ela afirma que o guerreiro é

D. M.: “É uma tradição pra nóis e um divertimento, que só Deus da vida e
saúde a nóis pra nóis continuar porque é tudo que nóis se diverte só é nisso.
Eu tenho 47 anos, vou fazer, me pergunte o que é um show que eu digo
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“minha fia eu não sei”, me pergunte o que é uma lanchonete, uma
churrascaria, um shopping, que eu vejo o povo falar, eu não sei lhe dizer
meu amor o que é, do mundo eu não entendo de nada. Não sei de nada não.
Tudo que eu sei é trabalhar de enxada, lavar roupa, varrer uma casa, cuidar
numa comidinha pra nóis e pronto, ai inventemos essa brincadeira, pra nóis
ter pelo menos um dia pra nóis sartar, pra nóis se divertir, pra nóis brincar
um pouco.”

Como é uma comunidade rural, as pessoas trabalhavam na roça durante a semana e no final de
semana não tinham opções de diversão, então Sebastião Alves dos Santos, contramestre e
organizador do Guerreiro, que já havia participado de um grupo de folguedo, teve a ideia de formar o
grupo de dança, para que a comunidade tivesse pelo menos uma opção de lazer e diversão, a partir
disso ele se dispôs a ensinar as regras e se teve início o Guerreiro de Batingas. Peter Burke (1989)
coloca que a transmissão da cultura popular se dava através das contações de histórias tradicionais de
uma geração para a outra, e é isso que acontece no Guerreiro, os brincantes mais experientes e os
mestres, ensinam sua cultura e importância do folguedo para os mais jovens na tentativa de manter
viva a tradição.

Seu Sebastião conta que ainda quando criança residia no Povoado Dionízio, localizado no Município
de Craíbas/AL, agreste alagoano, cidade que faz divisa com Arapiraca. Lembra-se que no ano de
1968 aos 12 anos de idade, a convite de um amigo participou de um grupo de guerreiro aos doze
anos de idade, na função de embaixador, formado por Mestre João Rita no qual trouxe o folguedo da
cidade de Cajueiro, o grupo não resistiu por muito tempo devido a saída do Mestre da região.

Em uma visita aos festejos da Capela de Nossa Senhora das Graças no povoado Batingas, havia uma
apresentação do grupo de Guerreiros da cidade de Anadia, o que causou inquietação a Sr. Sebastião,
que se questionava o motivo de uma comunidade como Batingas não possuir um grupo de Guerreiro,
e para ter uma diversão, necessitava vir um grupo de fora, motivando Sr. Sebastião a fundar o grupo.

Relata Sr. Sebastião que naquela mesma noite convidou sua irmã Maria Damiana que hoje é
contramestre a criar o grupo, sem saber como faria para arcar as despesas necessárias para aquisição
das roupas, sapatos e indumentárias necessárias para a caracterização do folguedo. Contam os
fundadores que esse foi o maior desafio. O Sr. Sebastião se mudou naquele mesmo mês para o
povoado de Batingas, vendendo umas de suas reis (vacas) para arcar com as despesas anteriormente
citadas.

O grupo conta com trinta e duas figuras, sendo vinte e duas mulheres e dez homens, a maioria dos
integrantes fazem parte da comunidade e quase todos são da mesma família. Com dezessete anos de
existência, o grupo não recebe nenhum tipo de auxílio financeiro, sendo eles próprios os
responsáveis por confeccionar as vestimentas e os adereços, o que acarreta em grandes dificuldades
financeiras para manter o folguedo vivo.

Atualmente, o Guerreiro São Luiz conta com o mestre Sr. Sebastião, uma contramestre, dezesseis
figuras o índio Peri, a estrela, a rainha, a estrela de ouro, a sereia, o boi e lobisomem e o burro, as
apresentação duram o tempo de acordo com a organização do evento realizado, chegando ter até
quatro horas de dança.

Durante a brincadeira é composta por musicas composta pelo próprio grupo, com diálogos cantados
iniciados pelo mestre e interpretadas pelos demais participantes, durante as peças que ocorrem entre
uma música e outra, o Guerreiro realiza as peças do índio Peri, Além das peças do boi, do burro, do
lobisomem, do palhaço, há também a apresentação das espadas. Esse folguedo brincante com
diversos modos de danças presente são comumente ao próprio grupo, assim como, as músicas de
composição do Mestre na qual vem tratar de temas religiosos, amor, política, natal, política, da
localidade, agradecimento e provocações.
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É possível também perceber o artístico tanto nas apresentações, musicalidade e dança quanto no
artesanato que é uma atividade muito forte do grupo, todo as indumentárias do grupo é produzida
pelos próprios brincantes, com oficinas para confecção de chapeis, e toda o design típico do guerreiro
com sua pedrarias, lantejoulas e fitas, o colorido é também uma marca presente no folguedo.

1. OS PERSONAGENS DO GUERREIRO

O folguedo dos Guerreiros resume-se na luta entre os dois partidos, dos guerreiros e dos caboclos
(DUARTE, 2010, p. 297) e possui uma grande variedade de personagens, que cantam, dançam e
interpretam as histórias de acordo com as escolhas das peças do mestre do grupo para cada
apresentação.

O Guerreiro São Luiz atualmente conta com o mestre Sr. Sebastião, uma contramestre, dezesseis
figuras o índio Peri, a estrela, a rainha, a estrela de ouro, a sereia, o boi e lobisomem e o burro.

O mestre é a figura principal do grupo, o líder, é quem conhece o Guerreiro a fundo, sendo
responsável pelo grupo. É quem memoriza todas as músicas e quem dita o tempo de cada peça. É
também o responsável pela parte administrativa. O (a) contramestre auxilia o mestre na organização
do Guerreiro, é como se fosse um braço direito do mestre.

Seguindo a hierarquia dos personagens, a rainha está abaixo do contra mestre, e tem como função
fazer com que os personagens não saiam de suas posições e ajuda nas organizações dos dois cordões
ficando no meio do brinquedo. A rainha também acompanha o mestre na cantoria, na maioria das
vezes responde perguntas feitas por ele. Para ter esse papel, a mulher precisa ter uma trajetória no
grupo, e um bom desempenho, sabendo improvisar durante as músicas e cantar e dançar durante as
peças.

A estrela de ouro e a sereia são personagens femininos importantes, se apresentam com um
determinado “luxo”, cantam e dançam e sua música é cantada por todo o grupo.

As figuras são as personagens que compõem os dois cordões. Não possuem um papel central, porém
é um papel muito importante, pois devem cantar com o mestre e dançar o tempo todo durante as
apresentações. São as figuras que tornam as apresentações mais dinâmicas.

1. A COMUNIDADE DE BATINGAS

A comunidade Batingas localizada na região do agreste alagoano, distante 8 km do centro da cidade
de Arapiraca, tem como característica o clima semiárido, embora chova mais do que no sertão,
possui fatores tanto da zona da mata como do sertão. Sua área é predominantemente planície. Não
sendo detectada nenhuma elevação que possa ser motivo de destaque. O povoado possui uma
população estimada em 4.949 habitantes, distribuídos em torno de 1.486 domicílios.

A cerca de uma década o povoado Batingas era considerada uma comunidade pacata. De vida
simples, ligada às atividades rurais, com costumes bem diferentes dos vividos na zona urbana,
grande parte da população formada por pessoas de baixa renda, com fortes traços da agricultura, uma
das maiores produtoras no ramo da horticultura, além do cultivo de diversas lavouras, como fumo,
milho, mandioca, feijão, batata-doce, entre outras são produzidas tanto para o comércio do pequeno
agricultor quanto para o consumo da família.

Referência pelo seu patrimônio cultural, a comunidade sempre se destacou diante do contexto
municipal, palco de muitas apresentações culturais. Batingas também levou por muito tempo a outras
comunidades, cidades e estados a tão rica e popular cultura do Guerreiro, com o envolvimento de
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pessoas de diferentes idades que costumavam contagiar as festanças dessa localidade.

Aquele lugar simples que costumava ter pessoas sentadas nas calçadas a jogar conversas fora e
muitos risos, assim como os jogos de baralho, dominó, com crianças ao correr em suas vias, jogar
ximbra, amarelinha e pega-pega vai perdendo suas raízes, distanciando cada vez mais da sua
realidade, refletindo no modo de vida da comunidade, quebrando as tradições que constituíram a
identidade local.

Por muito tempo a comunidade de Batingas ganhou destaque em Arapiraca por possuir um
patrimônio cultural rico, era comum ver a comunidade unida para realizar os festejos juninos, tendo
êxito nos concursos culturais da cidade. Além das danças juninas, a comunidade também contava
com um grupo de Pastoril, Cordelistas e o Guerreiro São Luiz.

Entretanto pode-se perceber que devido ao envolvimento de líderes comunitário na política e até
mesmo com a mudança da gestão municipal acabou tendo reflexo na cultura local.

O grupo do Guerreiro São Luiz passa a perceber que já não havia um incentivo para custear os gastos
necessários para manter o grupo, sendo essa uma das maiores dificuldades enfrentada, pois para as
apresentações se faz necessária as indumentárias, roupas e calçados, que mesmo sendo
confeccionados pelos participantes do folguedo exige verbas.

O grupo de guerreiros que já viajou para apresentações em muitas cidades do estado de Alagoas, para
Sergipe e para cidade de Juazeiro do Norte-CE, levando sua cultura e alegria, o reconhecimento do
público e o prazer em participar das manifestações culturais geralmente são as únicas recompensas
recebidas.

A escola é vista pela comunidade como a principal fonte de conhecimento para seus filhos rumo a
um futuro melhor. Na visão dos pais, a escola possui um papel importante na vida de seus filhos,
tendo-a como um espaço de lazer, de convívio social, de aquisição de conhecimento, de assimilação
cultural, espaço de formação cidadã. Diante disso pode-se perceber a importância de se trabalhar a
cultura da comunidade no ambiente escolar.

1. CULTURA E EDUCAÇÃO: A IMPORTNCIA DO GUERREIRO ALAGOANO PRESENTE
NO CURRICULO ESCOLAR

A cultura está presente na vida de todas as pessoas, mas é um conceito bastante difícil de ser definido
por causa de suas múltiplas concepções. As diversas sociedades se utilizam do conceito de cultura
para expressar seus costumes, crenças, e teorias sociais, desse modo, surgem múltiplas concepções
de cultura, tornando-se difícil de definir um único conceito.

No que diz respeito a cultura Darcy Ribeiro (1985, p.127) afirma que

[...] cultura é a herança social de uma comunidade humana, representada pelo
acervo co-participado de modos padronizados de adaptação à natureza para o
provimento da subsistência, de normas e instituições reguladoras das reações
sociais e de corpos de saber, de valores e de crenças com que explicam sua
experiência, exprimem sua criatividade artística e se motivam para ação.

Podemos considerar que a cultura é um produto da ação humana e também uma herança social. Tudo
que produzimos, fazemos, transformamos, aprendemos, é cultura. Todos produzimos e propagamos a
cultura nos atos mais corriqueiros do dia a dia.

No que diz respeito a educação, é de comum acordo que ela possui um valor positivo na sociedade. É
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ela que conduz o ser humano ao seu aprimoramento e liberdade, como também conduz o homem ao
seu processo de humanização através do conhecimento.

Para Luckesi (1990)

A educação é um típico "que-fazer" humano, ou seja, um tipo de atividade
que se caracteriza fundamentalmente por uma preocupação, por uma
finalidade a ser atingida. A educação dentro de uma sociedade não se
manifesta como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento de
manutenção ou transformação social. Assim sendo, ela necessita de
pressupostos, de conceitos que fundamentem e orientem os seus caminhos. A
sociedade dentro da qual ela está deve possuir alguns valores norteadores de
sua prática (p. 30 – 31)

Entendemos então que a educação pode ser uma ação transformadora ou também mantenedora de
determinados comportamentos sociais, o viés que ela irá assumir depende muito da sociedade e de
quem está à frente nesse processo de educação. Para que a educação seja transformadora, se faz
necessário um comportamento crítico do professor, como também o conhecimento da cultura e de
como ela vem sendo transmitida em determinada sociedade. Sem conhecimentos culturais e
posicionamentos críticos a educação apenas reproduz comportamentos já existentes, deixando de
assumir seu papel transformador e humanizador do homem.

Estudos relacionados a valorização da cultura no âmbito da educação são antigos, e é um tema que já
deu origem a diversos debates entre professores e pesquisadores da área, que em sua maioria fazem
uma ligação positiva entre cultura e educação na formação do ser. Nesse sentido, Bourdieu coloca
que "a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua justificação última [...] uma não
pode ser pensada sem a outra".

A escola tem um papel fundamental e privilegiado de produção e difusão da cultura, proporcionando
às futuras gerações o conhecimento, defendendo e mantendo vivas as expressões populares dessa
cultura.

As escolas precisam ir além de seu espaço físico, é preciso derrubar os muros se comprometendo
com a sociedade e acreditar na possibilidade de mudança, é preciso sair da zona de conforto e traçar
novos caminhos, é indispensável que cada um deixe de se sentir objeto para se tornar sujeito da
própria história.

O homem desenvolve relações entre ação e reflexão por meio da experiência concreta. O aluno
torna-se sujeito do seu próprio processo de aprendizagem por meio da experiência direta. O discente
deixa de ser o consumidor de informações quando atua como criador de conhecimento e desenvolve
criticamente sua alfabetização com o uso de ferramentas, segundo seu próprio estilo de
aprendizagem.

É necessário, construir outra configuração educacional que interagem os novos espaços de
conhecimento em uma proposta de renovação da escola. Essa nova configuração de conhecimento
não pode estar centralizada no professor nem no espaço físico e no tempo escolar, mas deve ser visto
como um processo em permanente mudança progressivamente construído.

Corroboramos com Veiga,

Em primeiro lugar, é importante considerar a prática pedagógica como parte de
um processo social e de uma prática social maior. Ela envolve a dimensão
educativa não apenas na esfera escolar, mas na dinâmica das relações sociais
que produzem aprendizagens, que produzem o educativo. (VEIGA, 1992).

01/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_guerreiro_alagoano_sao_luiz_historia_memoria_e_sabedoria_popu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O homem do campo precisa se orgulhar de suas raízes, valorizar seu contexto social, acreditando na
sua potencialidade. O educando precisa ser curioso e o educador precisa levá-lo a refletir, questionar,
buscar, investigar e compreender. O professor precisa ir além do conteúdo programático, é
indispensável a dialogicidade, a aproximação com o educando e com sua realidade. A prática
docente exige respeito, responsabilidade e, como traz FREIRE, 1996, a prática educativa crítica é
uma forma de intervir no mundo e acreditar em mundo melhor. Nesse contexto, devem-se considerar
as diversidades e especificidades que se encontram presentes nos espaços rurais, considerando a sua
realidade local, sua cultura e as suas características.

Os alunos da Escola Manoel Humberto da Costa, são oriundos da zona rural, identificam-se com a
cultura do campo, a maioria sobrevive da agricultura, especificamente das hortaliças. É indispensável
garantir que a escola seja inserida no contexto globalizado assumindo uma postura diferenciada,
integrada, politizada e fundamentada na diversidade de ações e de sujeitos, possibilitando sua
reestruturação como ambiente de produção valorizando os conhecimentos práticos teóricos
construídos através de experiências, relações sociais, de tradições históricas e de visão de mundo,
dando condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola do campo, trazendo
experiências educativas na qual construa uma proposta pedagógica que contempla a identidade.

As propostas pedagógicas da escola do campo, respeitadas as diferenças e o
direito à igualdade, cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos
artigos 23, 26 e 28 desta Lei 9.394 de 1996, contemplarão a diversidade do
campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de
gênero, geração e etnia. (LBD, 1996, p.23)

É necessário inserir no currículo escolar as manifestações artístico-culturais do seu povo,
despertando a curiosidade, aproximando-o da realidade do aluno, propondo situações-problema,
expondo aplicações do conteúdo aprendido, proporciona prazer ao estudar, auxilia na
aprendizagem, desenvolve o senso crítico e investigativo, despertando o interesse pelo assunto e
pela pesquisa, permitindo que o aluno faça um elo entre os conteúdos propostos e com atividades
de seu mundo real, estimulando também a valorização e o respeito pelos brincantes do folguedo.

1. METODOLOGIA

Para desenvolver o trabalho adotamos como metodologia uma pesquisa bibliográfica, além de
utilizar entrevistas como uma técnica de pesquisa para obter informações das pessoas que compõem
a comunidade escolar, ou ainda de pessoas que já trabalharam na escola campo de pesquisa.

As entrevistas foram utilizadas como instrumento de coletas de dados durante o desenvolvimento do
trabalho.

A entrevista semiestruturada segundo Triviños (1994, p. 164):

[...] é a que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teoria
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida adicionam-se
a uma grande quantidade de interrogativas, fruto de novas hipóteses
que surgem no transcorrer da entrevista.

A entrevista é uma técnica importante, utilizada para obter dados necessários durante a pesquisa,
imprescindível para proceder com a análise e compreensão do tema estudado, para tal, utilizou um
roteiro pré-elaborado, para que no momento de aplicação tenha êxito no colhimento das informações
necessárias, usamos a entrevista semiestruturada para dá mais flexibilidade ao entrevistador, a fim de
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que o entrevistado tenha mais espontaneidade nas suas repostas.

Para auxiliar durante os inventários utilizamos caderno de campo com finalidade registrar notas e
informações importantes de tudo que diz respeito ao tema trabalhado: datas, dados, visitas, conversas
e transcrições.

Utilizamos também o recurso da história oral. Através de entrevistas semi-estruturadas realizadas
com alguns brincantes do Guerreiro.

a História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de
fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados do
século XX, após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na
realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de,
ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do
presente. (ALBERTI, 2005, p. 155).

O uso do recurso da história oral nesse trabalho foi de fundamental importância para dar voz aos
participantes do folguedo. Conseguimos informações através deles que só eles poderiam ter, pois
apenas eles que testemunharam de fato o surgimento do Guerreiro São Luiz. Por isso se faz
importante dar valor as memórias dessas pessoas, “a memória é um elemento essencial do que se
costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” (Le Goff, 1924, p.65)

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo, ainda com muitos elementos a serem explorados sobre os folguedos populares e a sua
valorização na escola, permitiu-nos entender que cabe aos professores a tarefa de aproximar a
temática das crianças e jovens, visando valorizar o lugar onde vivem as festas e os costumes de seu
povo. Através de observações, entrevistas e pesquisas bibliográficas pudemos perceber como se faz
importante a preservação da cultura popular na escola, pois isso aproxima o aluno da realidade,
instigando também seu respeito pelo outro, principalmente o respeito pela cultura popular, que nos
dias atuais está sendo deixada de lado.

Ao fazermos uma breve caracterização do Guerreiro alagoano, registramos as trazendo
acontecimentos importantes que caracterizam de fato o guerreiro como um folguedo genuinamente
alagoano mostrando também seus personagens e suas características. Fizemos um resgate da
comunidade na qual folguedo tem sua sede, porque isso também se torna uma característica
importante do grupo de dança, pois sendo um grupo do interior possui marcar diferentes dos que são
apresentados na capital.

No que diz respeito à cultura e educação, e a importância da cultura popular no currículo escolar
percebemos que é de suma importância que as escolas acrescentem isso aos seus currículos,
principalmente na comunidade de Batingas, onde o Guerreiro tem sua sede, pois a partir da escola os
estudantes podem ter acesso e criar empatia e respeito para com os brincantes do folguedo.

O Guerreiro não é apenas uma brincadeira para essas pessoas, é muito mais que isso, é uma tradição
de família, uma diversão e acima de tudo amor. Ficou perceptível nas falas de Dona Maria e de Sr.
Sebastião o amor, respeito e dedicação que eles devotam ao folguedo.
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