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Resumo 

O Brasil é rico em diversidades culturais e a tensão entre nacional, regional e local pode 
ser percebida nas tentativas de preservação desta diversidade por meio de políticas 
públicas que pretendem garantir espaços para diferentes manifestações. No entanto, o 
discurso da diversidade corre o risco de se transformar em hegemônico e inibir outras 
formas diferentes daquelas defendidas pelo Governo Federal, meios de comunicação e 
currículo escolar. Um exemplo desse fato é o que ocorre em Piatã, município localizado 
à 1260m de altitude no interior da Bahia. Encravado em um Estado conhecido pelo 
clima quente e pelos fortes vínculos com a cultura afro-brasileira, o município possui 
seus próprios mitos e personagens folclóricos, ainda desconhecidos no cenário regional.    
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Introdução  

A cultura regional é uma importante forma de identificação das características 

que unem sujeitos de localidades próximas e criam uma identidade perceptível no nível 

nacional. No entanto, dada as proporções do Brasil e de suas regiões, torna-se 

necessário um estudo mais detalhado do mapa cultural brasileiro, o que já vem 

ocorrendo através da utilização de conceitos como “territórios culturais”, adotadas tanto 

pelo Ministério da Educação – para uma melhor adequação do currículo escolar à 

realidade local – quanto pelo Ministério da Cultura – como forma de compreensão da 

importância das diferentes manifestações para as localidades. 

Neste escopo, figuram também as leis que pretendem garantir a diversidade no 

currículo escolar, em defesa da importância de grupos étnicos na formação da cultura 
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brasileira, tais como a inserção da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. No 

entanto, avançar nos resultados ainda tímidos percebidos na prática é o desafio que se 

impõe. E, neste contexto, é preciso se tomar um cuidado adicional: que o discurso da 

diversidade não privilegie práticas específicas e com isso, acabe se tornando o discurso 

hegemônico que inibe outras manifestações e culturas igualmente importantes para seus 

municípios de origem. 

Um exemplo de como determinadas culturas locais sofrem com o desprivilegio 

das suas representações é ó que ocorre no município de Piatã.  Localizado à 1260m de 

altitude no interior da Bahia e encravado em um Estado conhecido pelo clima quente e 

pelos fortes vínculos com a cultura afro-brasileira, o município possui seus próprios 

personagens folclóricos, ainda desconhecidos no cenário regional.  

Em uma pesquisa realizada com professores e crianças de três escolas da 

educação infantil e ensino fundamental (Escola Vida Criativa, Escola do Padre e Escola 

Adelaide de Carvalho - as duas primeiras públicas e a terceira particular), além de 

contadores de história locais foram catalogados contos do folclore local, que tendem a 

ser substituídos pelo folclore nacional, com o apoio e conivência do livro didático e da 

televisão.  

O que se aprende, é que a região Nordeste – sobretudo a Bahia – está fortemente 

atrelada ao calor, ao boitatá, ao saci-pererê e a elementos da cultura afro-brasileira. O 

cenário não abre espaço para a Livusia, o Mão-Espinhosa, o Menino da Ponte e o Pilão 

da Madrugada, personagens que começam a ficar cada vez mais distante da memória 

das crianças do município. 

Este artigo analisa a experiência vivenciada na pesquisa através das 

contribuições teóricas de HALL (1997) sobre sujeito e identidade e de SANTOS (2002) 

sobre identidade, verticalidade e horizontalidade. O objetivo é contribuir para a reflexão 

sobre como o “olhar do outro” contribui para a formação da identidade do sujeito. Na 

perspectiva do estudo de caso de Piatã, isso se traduz em como o fato de estar 

geograficamente localizado em um Estado quente e identificado com elementos 

culturais de raízes africanas contribui para o esvaziamento e esquecimento da produção 

da cultura local.     



Histórias e estórias 

A diferença entre histórias e estórias caiu em desuso já há algum tempo. 

Inspirada nas raízes dos termos anglos “History” (para definir a história “real”) e story 

(que definia ficção), no Brasil foram descartadas, prevalecendo história para ambas as 

coisas. De fato, parece bem apropriada a denominação conjunta, visto que as estórias 

buscam elementos reais para produção simbólica fantasiosa. Por isso, é preciso entender 

e contextualizar a sua criação, o significado para quem a criou e o re-significado para 

quem as escutou e propagou. 

Uma das formas de se propagar as histórias é através da narrativa oral. A 

narrativa oral é uma forma de preservação da cultura que não se guia pelos mesmos 

padrões da linguagem impressa, de natureza analítica e ordenamento linear. Ela possui 

uma métrica própria, onde as histórias, mesmo que contadas em épocas distintas, 

preservam os mesmos princípios morais, reverberados entre gerações como forma de 

manutenção de um padrão ético e estético.  Lyotard (2006) descreve a métrica narrativa 

como “vibratória” e “musical”: “a forma narrativa obedece a um ritmo, é a síntese de 

um metro que marca o tempo em períodos regulares e com um acento que modifica o 

comprimento ou a amplitude de algumas, entre elas” (p. 40). Connor (1993) acredita 

que as narrativas orais “dissolvem ou suspendem o sentido do tempo” (CONNOR, 1993 

p. 30).  

Essa forma de reverberação da narrativa, contendo os costumes de uma 

localidade, tem como função também a preservação da memória, visto que as histórias 

transmitidas através da oralidade entre gerações possuem um sentido próprio para cada 

localidade e serve como norma de conduta e de princípios.  

Além disto, não é raro que contenham elementos do real. No caso do município 

de Piatã, existem pelo menos dois exemplos onde a narrativa fantasiosa guarda forte 

apelo que remete às histórias reais: na história da “Livusia” e do “Pilão da Madrugada”. 

Conta-se que antigamente, havia ouro em Piatã, dentro de uma gruta, que fica 

em uma depressão próxima da cidade, conhecida como “buracão”. A abundância 

despertou o interesse dos alemães e dos portugueses no século passado, que começaram 

a aportar em Piatã e estabelecer moradia, com o intuito de se apoderarem do ouro 

escondido.  



Dizem os antigos que o fato de quererem o que não lhes era de direito – pois 

pertencia ao povo do local – acabou por resultar em castigo – castigo esse acontecido no 

dia em que organizaram uma expedição ao buracão e ao adentrarem a gruta escura, 

viram a terra se fechar ao seu redor e ficaram presos junto com o ouro, que ninguém 

nunca mais achou. Nem os alemães, nem os portugueses. 

 Anos depois, curiosos com a história que se propagou e interessados no ouro 

que ainda devia estar guardado no buracão, alguns piatanenses resolveram iniciar uma 

escavação na porta da gruta. Parte do ouro foi encontrada, mas quando as pedras de uma 

parte menos acessível começaram a se despedaçar, subiu um cheiro de enxofre do 

interior da caverna. Impressionados, os moradores da região construíram uma igreja 

usando boa parte do ouro: a igreja Senhor Bom Jesus, localizada na Serra. 

 Hoje, quando a lua é nova ou Minguante, as pessoas dizem ouvir os gritos e 

apelos por socorro dos enterrados. Surge, então, um vento frio cheio de força e ruídos, 

que até parece que vai derrubar as casas. Esse vento é a Livusia: uma assombração cujo 

poder faz com que todos fiquem paralisados com a sua passagem. 

Esse mito não é o único motivo para manter os moradores de Piatã reclusos após 

as dez horas da noite. Também há um barulho ensurdecedor, que alguns afirmavam ser 

passadas de um imenso animal e outros diziam se tratar das batidas do coração das 

assombrações que rondam à noite em Piatã.  O certo é que eram batidas rítmicas, fortes, 

que faziam com que o coração começasse a bater no mesmo ritmo e ameaçasse sair pela 

boca, quando o som se iniciava à meia noite e varava a madrugada, deixando a cidade 

em vigília. Alguns afirmavam que ele se afastava e se aproximava, beirando às portas de 

determinadas residências. No entanto, descobriu-se depois que se tratava de um casal 

pilando café: esse era o único horário que tinham para tal atividade, pois, pela manhã, 

trabalhavam na colheita e no plantio. Em Piatã, o cultivo do café é uma atividade muito 

comum; inclusive, em 2006, a cidade ganhou o título de terceiro melhor café do Brasil.  

Além das narrativas relacionadas às histórias locais, existem também aquelas 

inspiradas no clima e vegetação do município. Localizado na região nordeste - em um 

Estado caracterizado como quente – Piatã se difere da Bahia agreste pelo clima frio, que 

potencializa o imaginário das crianças e adultos, transformando a paisagem real em 

contos onde o clima e a paisagem se encontram representados na criação dos 

personagens e no enredo das histórias. A estética de uma Bahia fria é diferente daquela 

representada pelo sertão e pelo calor, pois os elementos que compõem o imaginário 



destes lugares são potencialmente diferentes daqueles que fazem parte do Estado 

quente.  

No que se refere as histórias catalogadas em Piatã, dois exemplos ilustram este 

fato: o “Mão-Espinhosa” e “O Menino da Ponte”. Contam os antigos que há 13 anos, 

em um lugar afastado da cidade, numa rua, as crianças tinham o costume de brincar de 

esconde-esconde. Um dia, quando uma das crianças desapareceu, a história começou a 

se formar. As outras crianças ficaram desesperadas com o sumiço da colega. Não era 

possível que tivesse simplesmente desaparecido em um lugar que todos conheciam e 

não se encontrasse em lugar nenhum.  

Depois de muito procurar, encontraram a menina de cabeça baixa chorando. Os 

colegas, então, se aproximaram para consolar a menina, mas deram um salto para trás 

quando ela levantou o rosto: a sua bochecha estava vermelha, toda perfurada por 

espinhos. Ela estava tão assustada que não conseguia falar. Após um tempo e mais 

calma, a menina relatou que um homem mascarado se aproximara e batera em seu rosto 

com muita força. Ao sentir a dor da pancada, ela olhou para as mãos do desconhecido e 

percebeu que ele usava uma luva cheia de espinhos. Do mesmo jeito que aparecera, o 

misterioso homem sumiu entre a vegetação sem deixar vestígios. Depois desse dia, 

nunca mais as crianças voltaram à tenebrosa rua; outras mulheres até assumiram ter 

presenciado o encontro com o tal homem mascarado.  

Cabe ressaltar que há uma planta de espinhos típica da região, assim como é 

comum o uso de casacos e luvas pelo clima frio – características presentes na descrição 

do Mão-Espinhosa. 

O Menino da Ponte também revela elementos locais, como a neblina, a 

cachoeira e as estradas sinuosas. Certa vez, um turista cruzava a ponte de Piatã, quando 

de repente viu um menino parado.  O turista parou o seu carro para oferecer carona ao 

menino, perguntando para onde ele ia. Coincidentemente, eles iam para o mesmo lugar. 

Durante a viagem, os dois conversavam sobre o lugar e a beleza da paisagem local. O 

homem virou o rosto rapidamente na direção de uma cachoeira, para o qual o menino 

apontava. Ao voltar as vistas para o menino, ele tinha desaparecido. O turista, ainda sem 

acreditar, parou o carro para procurar o sumido; olhou para atrás e nada do menino 

aparecer. Ao chegar na cidade, ainda intrigado e assustado, relatou o ocorrido a um 



grupo de caminhoneiros que se encontrava reunido em torno da mesa de uma venda. Os 

caminhoneiros confirmaram já ter ouvido ou vivenciado a mesma história. 

“Ao passar o trecho da ponte, misteriosamente o menino desaparece”, relatou 

um caminhoneiro. Segundo os moradores, naquele mesmo lugar, há um tempo atrás, um 

menino teve um acidente trágico e faleceu nessa mesma ponte. Essa história, até hoje, 

possui partes ocultas. A neblina da estrada contribui para a visão de uma assombração 

em determinado lugar da estrada. 

 

Identidade, televisão e livros didáticos 

 

De acordo com Hall (1997), “a identidade surge, não tanto da plenitude da 

identidade, já presente dentro de nós enquanto indivíduos, mas da insuficiência da 

totalidade, que é preenchida a partir do que nos é exterior, pela forma como imaginamos 

sermos vistos pelos outros”. (HALL, 1997 pg. 41).  

No caso do município de Piatã, o foco é nos “outros” referendados pela televisão 

e pelo livro didático. Estes contribuem significativamente para a formação da identidade 

do povo piatanense. Ou seja, apesar de todo valor histórico e cultural que representam 

as histórias de Piatã, elas estão ameaçadas pelo esquecimento, pois começam a ser 

substituídas pelos conteúdos trazidos pela televisão, livros didáticos e paradidáticos. 

Neste sentido, cabe ressaltar que não se trata de uma crítica à incorporação das 

informações e conhecimentos de um mundo globalizado às comunidades, sobre o qual 

descreve Castells (2001)    

As pessoas se socializam e interagem em seu ambiente 
local, seja ele a vila, a cidade, o subúrbio, formando redes 
sociais entre seus vizinhos. Por outro lado, identidades 
locais entram em intersecção com outras fontes de 
significado e reconhecimento social, seguindo um padrão 
altamente diversificado que dá margem a interpretações 
alternativas. (CASTELLS, 2001, p. 79). 

 

Tarata-se, no entanto, de um alerta ao fato desse mundo globalizado poder 

transformar ações locais diferentes em práticas idênticas. Em outras palavras, é preciso 

que as crianças conheçam as suas histórias antes de compartilhar a do vizinho.  

Durante a pesquisa realizada no município de Piatã, com as crianças das escolas 

da educação básica foi observado, que as histórias locais não têm representatividade 

significativa em contextos como a escola. Ao ser solicitado às crianças que 



desenhassem a história da qual mais gostavam, elas se reportaram a contos de fadas 

como Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. A pergunta foi reformulada para o 

personagem folclórico do qual mais gostavam: surgiram personagens do Sítio do 

Picapau Amarelo, a iara e o saci pererê. Ou seja, as histórias locais não foram 

representadas nem na categoria “histórias”, nem em “contos”, ou em “personagens 

folclóricos”. Em entrevistas adicionais, percebeu-se que elas se encaixam na categoria 

“superstição”, sendo que essa possui valor simbólico inferior para os entrevistados.   

Quando questionadas sobre as fontes inspiradoras dos seus desenhos, elas 

afirmaram ser a televisão, os livros didáticos e os livros de história, compartilhados na 

“roda de leitura”, atividade exercida por algumas escolas como forma de incentivo ao 

hábito de ler. Foi observado que existe uma preocupação das escolas em desenvolver 

práticas como a leitura e preservação da memória regional. No entanto, os professores 

acreditam que estas práticas estão plenamente atendidas pela representação dos 

personagens folclóricos que aparecem nos livros didáticos como cultura da região 

Nordeste. O programa da rede Globo “Sítio do Picapau Amarelo” (na época em 

exibição), apesar de sofrer algumas críticas, também foi identificado como uma fonte 

que promove a cultura nacional e regional, visto que aborda personagens folclóricos 

(como o saci e a iara) e incita à leitura de Monteiro Lobato – um reconhecido autor 

brasileiro de histórias infantis.  

No entanto, destarte toda importância que tais personagens representem para a 

cultura regional, eles concorrem diretamente com as histórias locais, que começam a ser 

rejeitadas e esquecidas, enquadradas como superstição, onde lhes são atribuídos valores 

menores no contexto cultural.  

A cultura regional, que representa um Nordeste árido, quente, povoado de saci-

pererê e mulas-sem-cabeça, encontra representatividade diversa na Bahia fria, cujo 

clima e vegetação interferiram profundamente na composição do imaginário local. 

Tentar traduzir os elementos representativos da cultura deste Estado para os seus locais 

de temperatura baixa é impor estereótipos regionais e oprimir a diversidade cultural que 

caracteriza o povo baiano.  

Milton Santos (2000), ao descrever a geografia cultural, define o território como 

um espaço recheado de representações simbólicas, sobre as quais se constroem as 

identidades:  

 



O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais 
e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que 
ser entendido como o território usado, não o território em 
si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar 
da residência, das trocas materiais e espirituais e do 
exercício da vida. (SANTOS, 2000 pg. 83). 
 

Complementarmente, estabelece a relação entre horizontalidade verticalidade, 

para definir a forma como se opera as interseções produtivas na sociedade global. 

Assim, uma interseção vertical se refere a de uma “dinâmica portadora de uma 

racionalidade hegemônica, que atua na perspectiva da unificação e homogeneização” 

onde “as decisões essenciais concernentes aos processos locais são estranhas ao lugar e 

obedecem a motivações distantes” (Santos, 2000:106-107). 

Por outro lado, as horizontalidades descrevem situações relacionadas a 

processos locais, construídos sobre as motivações peculiares de cada lugar.  

Constituem-se em espaços de produção orgânica integrada à perspectiva do território. 

Os espaços de horizontalidade se integram a outros espaços na perspectiva solidária e 

aglutinadora, enquanto que na perspectiva da verticalidade observa-se a sobreposição e 

a tentativa de homogeneização. 

Neste sentido, o estudo de caso do município de Piatã reflete, através da relação 

que se estabelece com o livro didático e com a televisão, evidentemente, formas de 

relações verticais. As formas de relações horizontais não foram investigadas – sobretudo 

no que se refere à municípios próximos, sujeitos ao mesmo clima e vegetação. Mas a 

pesquisa revelou importantes dados que contribuíram para a reflexão sobre como o 

discurso alternativo pode vir a se transformar o discurso hegemônico, contribuindo para 

o recrudescimento de manifestações culturais locais.  
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