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Resumo: O projeto é desdobramento do PIBIC/UNIFESSPA/2016-2017 “Acordes Oblíquos de Cordéis: Marabá 

e suas terceiras margens...”, objetivando descrever e analisar folhetos de cordéis acompanhados de entrevistas 

realizadas com as autorias. Seria um estudo das manifestações do que chamamos de literatura “subalterna” oral-

escrita circunscrito agora ao PA Palmares II (Município de Parauapebas), paisagem cultural imanando um 

grande número de migrantes, dentre eles, os do nordeste brasileiro. Desse exercício, acima de tudo de aprumado 

exercício de escuta acompanhado de descrições e breves interpretações, emergem territórios políticos, 

econômicos, culturais e memoriais. Abrir passagens com outras alteridades requer uma polissemia de ações, mas 

há o desejo de fazer parte do coro, ainda tímido no cenário acadêmico, tentando desnaturalizar certos discursos 

depreciativos impostos aos artífices da chamada “Literatura Popular”, “articulação” e, ao mesmo tempo, 

devoração de práticas literárias ditas hegemônicas. Para tanto, poéticas orais-escritas da região supracitadas 

recarregarão com temáticas as análises que o projeto pretende realizar. 

Palavras chave: Cordel; campesinato; memória. 

1. INTRODUÇÃO 

Os exercícios de descrições, interpretações e escutas iniciados em 2015 com as vozes e 

as literaturas “subalternas” da cidade de Marabá/PA desconheciam, talvez por subestimar, a 

faculdade de “tender-distender, contrair e dilatar [...] envolver-desenvolver, involuir e 

evoluir” (Deleuze, 1991) dessa dobra comumente batizada de folheto de cordel. A mera 

oposição oral/escrito não nos coube mais nessas experiências demarcadas por gradações de 

várias outras ordens. Essa tentativa de acompanhamento dos barbantes físicos-simbólicos que 

sustentam esse(a)s escritos/vozes da Amazônia Oriental paraense tem significado algumas 

escolhas. Essas “cordas”, inclusive as vocais, não estão dispostas linearmente a nossa espera. 

Estão embaraçadas seguindo um fluxo que, hipoteticamente/geometricamente, 

representaríamos com as estruturas e subestruturas de um espiral. Fizemos do seu epicentro os 

ecos mais insistentes. Aqueles, às vezes veladamente, recontando narrativas para a luta pela 

terra. Passado se fazendo presente nas experiências de memorialistas. Aqui, sujeitos culturais 

que pela força criativa são capazes de transformar a memória dos arquivos monumentais em 

organismos em infinitas articulações: memória como máquina dionísica de destruição-

reconstrução dos sentidos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Cabe pertinente descrição das premissas metodológicas levando a pesquisa para esse 

intenso e embaralhado tráfego de “barbantes”: como primeiro passo, foi será realizado 

levantamento bibliográfico de literatura acadêmica existente acerca de poéticas da voz, bem 

como aportes teóricos relacionados à pesquisa etnográfica e à história oral, mais detidamente 

ligadas à tentativas de descrição ou mesmo “conexão entre campos semânticos e também 

etnográficos – heterogêneos” (GOLDMAN; VIVEIROS DE CASTRO et al, 2006, p.01) e à 

realização de entrevistas pensadas como diálogo ou experiência de encontro de perspectivas, 

sem grandes roteiros ou estruturações prévias, uma tentativa de comunicação entre culturas - 

desvelando memórias, fenômenos materiais, corpóreos e psíquicos. Esse material, após leitura 



e 2 reflexão com os integrantes do Projeto , nos posicionará, em certa medida para o trabalho 

de campo, em busca do maior número possível de folhetos de literatura de cordel e poéticas 

da oralidade acompanhados de gravações com as autorias. Em fase posterior, serão realizadas 

análises dessas gravações e dos folhetos, destacando-se, em tese, a presença de temas 

recorrentes à exploração e à rapinagem humana nos garimpos e nas fazendas, além daqueles 

dando ênfase à luta pela terra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, quanto a publicações, publicou na revista Escritas do curso de História de 

Araguaína apresentação de Dossiê intitulada “MEMÓRIAS HOSTIS: O rumor de vozes em 

escritos”; submeteu artigo à revista Ipotesi UFJF, aguardando ainda apreciação do Conselho 

Editorial dessa revista. Publicará no livro “Amazônia Oriental: Arqueologia, meio ambiente e 

práticas culturais” - organizado pelos professores da Unifesspa Geovanni Cabral e Erinaldo 

Cavalcante  e lançamento está previsto para novembro de 2018 - o capítulo “O INDIZÍVEL 

PELOS CORDÉIS: UMA ESCUTA DE TESTEMUNHOS, NO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ.  

Das participações em eventos científicos, a pesquisa fez a comunicação “"Barbantes 

em Movimentos: Versejos de Massacres na Boca da Noite”, durante a XIII Jornadas Andinas 

de Literatura Latinoamericana, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Linguagem e Identidade, no Campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, 

Estado do Acre, Brasil, no período de 06 a 11 de agosto de 2018.  

A primeira ex-bolsista do Projeto, Larissa Sousa, fez apresentação de monografia de 

trabalho de conclusão de curso no enredo teórico-metodológico dessa pesquisa: “MARIA 

FIRMINA DOS REIS: Um devir-negro-mulher-escritora...” 

Desdobrado da Faculdade de Educação do Campo para o Grupo de Estudos 

Interculturais das Amazônias GEIA/CNPq, o projeto é atrelado às críticas sobre a luta do 

movimento nacional por uma Educação Do Campo, que hoje envolve principalmente os 

movimentos sociais e universidades, críticas para além da reivindicação por construção de 

escolas e oferta de educação pública às populações do campo. A luta é também pautada pela 

defesa de uma educação com uma pedagogia própria, um currículo novo, uma educação que 

seja “do e para” campo, comprometida com a realidade e os povos do campo, respeitando 

seus saberes, práticas, cultura e trabalhando para contribuir com a superação de suas 

necessidades de aprendizados. Entre tantas questões, tem-se pautado a necessidade de uma 

proposta pedagógica – de um currículo – em que a escola do campo considere os “tempos” e 

“saberes” dos sujeitos do campo; que se organize de forma a garantir a presença dos 

educandos na escola sem que isso seja comprometido e/ou comprometedor de outros 

“tempos” (tempo do trabalho na roça; tempos religiosos; da estação de chuva; das marés, 

entre outros tempos) e que desenvolva um processo educativo que respeite e tome como ponto 

de partida os saberes construídos pelas populações do campo. Diante desse propósito, a 

pesquisa realizou comunicações em eventos agenciados por movimentos sociais, destacando, 

aqui, participação no V Café Literário em homenagem ao cordelista Antonio Juraci Siqueira e 

Seminário Pensamentos: Fanon e Freire. 

4. CONCLUSÃO 

A pesquisa compreende que as redes de afetos construídas não significaram apenas 

recordações descritivas sem a devida referência dos “percalços”, nas atividades de campo 

realizadas. Certo engessamento do meio acadêmico elitista-conservador persistente reproduz 

fronteiras abissais de perspectiva macro, para legitimar, por exemplo, faixas de transição entre 



uns e outros; entre as culturas tradicionais reconhecidas comumente como folclore e a aquelas 

que detêm maior atualização e prestígio (Pires Ferreira, 2010). O testemunho nos fez re-

lembrar toda “sorte” de bricolagens com os estilhaços de uma ocidentalização frustrante 

espalhados nas Artes, nas religiões, enfim nas trocas simbólicas-culturais desperdiçados pela 

arrogância e pelas diferentes versões do preconceito.  
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