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 Considerações iniciais: Cultura Popular: o esgotamento de um conceito? 

Cultura popular é uma expressão largamente utilizada na historiografia. O ponto ápice 

no emprego do termo está relacionado à emergência da chamada história cultural e sua 

predileção pelo estudo dos conflitos sócio-culturais. No entanto, segundo palavras do 

historiador francês Jacques Revel, parece que chegamos a um ponto de incerteza motivado 

pela falta de um questionamento prévio acerca das particularidades e diferenciações das 

práticas culturais não-legítimas.1 Deveríamos então abandonar o emprego do termo como 

ferramenta historiográfica? 

 Não devemos considerar a simples utilização da expressão cultura popular como 

garantia da existência de uma realidade particular e, portanto, de um objeto de estudo 

referendado pela prática historiográfica. É certo que o conceito está cercado de implicações 

políticas e o mapeamento de tais questões é fundamental para quaisquer estudos que 

pretendam debruçar-se sobre essa temática. 

Revel se propõe a examinar a produção histórica das décadas de 1960 até 1980 2, tendo 

como marco inicial o crescimento do interesse no estudo do popular pelas ciências humanas 

em geral, e levando em conta a bibliografia francesa por acreditar que tal problemática refere-

se a experiências históricas e historiográficas nacionais. Em que medida essa afirmação 

apenas reflete certa propensão à pretensa auto-suficiência da historiografia francesa em 

relação às demais, é difícil dizer. De qualquer forma, o autor chega à constatações 

interessantes, enumeradas a seguir. 

Primeiramente, tais produções caracterizam-se por tratar do povo como denominador 

comum, objeto já constituído, e a cultura popular identificada mais com as práticas do que 

com obras, com comportamentos coletivos e não individuais. 

Nesse ponto se faz necessário a apresentação de outra obra que contribui para uma 

refletir acerca do popular. Geneviève Bolème trabalha com a hipótese de que o interesse dos 
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intelectuais pelo povo é acompanhado da tentativa de se atenuar a carga política que a 

História atribui ao termo.3
 O objetivo da autora é restituir o dinamismo da expressão, expondo 

suas fissuras, incongruências e contradições. Ao tratar o popular como um objeto já 

constituído, a ciência inevitavelmente institui uma sobra, um resto, cuja atividade intelectual 

deve resgatar nomear, categorizar. Trata-se, pois, de um ato de rejeição: “o impensável é 

banido, exorcizamo-lo, nomeamo-lo: popular é o seu nome, inapreensível seja o que for que 

ele qualifique, mas dando lugar a um julgamento do qual constitui o nó.” (BOLLÈME, 1988: 

6). 

Em consonância com as observações de Bollème, a segunda constatação feita por 

Jacques Revel faz referência a problemática polarização entre a cultura popular e a cultura 

erudita, esta sim legítima, a cultura letrada, a cultura das elites. Por fim, Revel expõe a 

convicção de que a cultura popular se caracterizaria pela inércia e apenas teria significado se 

percebida na muito longa duração de uma história quase imóvel. 

Após listar essas características em comum da produção historiográfica sobre a cultura 

popular, Revel elabora um modelo de interpretação que se fundamenta na noção de 

passividade subjacente ao conceito, “a história da cultura popular seria de uma longa e 

progressiva marginalização que por vezes resultou em uma erradicação completa” (REVEL, 

2009: 168).  Isto é, a cultura popular se constituiria em uma realidade permanentemente 

alijada e defendida a base de resistência, lutas sociais, conflito. Passemos, portanto, à análise 

de autores considerados clássicos na abordagem do conceito de cultura popular que nos 

parecem se adequar em tal modelo interpretativo, não sem uma derradeira colocação. 

Tal análise será permeada por proposições de outros autores que também versam sobre 

a temática da cultura popular. Essas intervenções serão oportunas na medida em que nos 

auxiliaram na tentativa de elaboração de uma abordagem de cultura popular que se mostre 

mais adequada à prática historiográfica, ou seja, capaz de dar conta dos contextos sociais 

estudados.  O interesse na construção desse novo conceito tem sua justificativa tendo em vista 

o objeto de estudo pretendido pela pesquisadora no Mestrado, uma análise da Festa de 

Congado da cidade de Itapecerica, situada no Centro-Oeste mineiro, tema exaustivamente 

abordado na academia sem, contudo, uma análise aprofundada das questões teórico-

metodólogicas subjacentes. 

 

 

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________ 

3 

 

Burke e uma definição negativa 

Peter Burke é autor de obras importantes e imensa penetração no meio acadêmico 

brasileiro. Ao tratar das práticas culturais dos artesãos e camponeses da Europa pré-industrial, 

notamos uma definição de cultura popular essencialmente negativa, construída com base na 

comparação com o que seria a cultura oficial, das elites.
4
 Percebe-se um 

hiperdimensionamento dos efeitos das Reformas (católica e protestante) no sentido de 

interferir em caráter irreversível nas manifestações culturais não-legítimas, transformando-as 

progressivamente em espectros do que já tinham sido em outros tempos. 

Um esquema assim tão simplificado pode ter algum valor explicativo, contudo, 

acreditamos que a dinamicidades dos elementos sócio-culturais em questão não podem ser 

alcançadas nas amarras de uma cronologia tão inadequadamente linear.  Seria o popular assim 

tão facilmente sufocado e transformado em relíquia, pálidas sobrevivências, para apenas 

retornar à cena a partir da perspectiva do folclore no século XIX? Essa visão não seria 

ressonante á cultura hegemônica, mantendo-se a dimensão passiva do popular, não 

apreendendo sua complexidade enquanto força e poder? 5 

Numa perspectiva que se propõe a superar o mecanicismo de interpretações baseadas 

na marginalização da cultura popular através dos tempos, a historiadora norte-americana 

Natalie Zemon Davis produz uma narrativa que visa recuperar o conjunto das relações, 

conflitos e contradições que interligavam os mundos das camadas populares do início da 

França moderna.6 Ao analisar os charivari, manifestações festivas dos camponeses, a autora 

faz importantes avanços evitando o esquema que reduz a cultura popular a meros mecanismos 

e estratégias de resistência ou submissão à cultura dominante, buscando não supor que o 

contexto, social, econômico ou cultural fosse por si só determinante para os comportamentos 

humanos. 

A cultura popular, nesse sentido, ganha complexidade e pode atuar tanto como 

subversão, quanto reforçar as normas ou sugerir alternativas possíveis. O popular seria assim, 

uma amálgama, difícil de definir conforme regras rígidas, estáticas, sua característica 

essencial seria a fluidez, um tanto inapreensível e multiforme. Em tal risco de inapreensão 

reside ao mesmo tempo sua inadequação essencial e porque não, o seu charme. Michel de 

Certeau já nos alertou a respeito da impossibilidade de definição e categorização do popular 

enquanto algo vívido e pulsante, isto é, enquanto ainda se apresenta como realidade no 

contexto social. Apenas a morte do popular, isto é, quando este já não se configura no mesmo 
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objeto temido e combatido pelas culturas legítimas, este artefato pode se transformar em alvo 

das elucubrações da ciência.7 

No contexto estudado por Davis e Burke, e ambos se aproximam nesse postulado, 

parece que não havia uma demarcação rígida entre o que seria uma cultura popular e uma 

cultura própria da elite dominante. Davis, ao trabalhar com as coletas de provérbios populares 

no século XVI, chega à conclusão de que não havia um caráter cristalizado e hegemônico 

atribuído à cultura do povo, pelo simples fato de que esse conceito ainda não existia. As 

fronteiras entre a cultura dos camponeses e a cultura daqueles que recolhiam os provérbios 

eram tão permeáveis que a convicção de que um conjunto distinto de valores organizaria os 

dois matizes, apenas iria surgir a partir do século XVIII, segundo Burke. 

Outro avanço de Davis refere-se ás teoria das festas populares como “válvula de 

escape”. Peter Burke também aborda o tema, afirmando que esse pressuposto não era 

suficiente como chave interpretativa dessas manifestações Para o autor, o protesto se 

expressava em formas ritualizadas, mas o ritual nem sempre bastava para conter o protesto. 

Longe de reduzir as festas a meros instrumentos que favoreciam o controle social, Davis 

insiste no componente multidimensional do popular que poderia servir para perpetuar valores 

na comunidade ou realizar uma crítica social. Mesmo com as críticas8 referentes à 

incompletude e fragmentação de suas fontes, as conclusões da autora auxiliam na proposição 

de que o popular não deve ser desprovido de suas conotações políticas. 

 

A “circularidade cultural” em Ginzburg 

Além de Peter Burke, outro autor consagrado que trabalha em torno da mesma 

temática e também foi alvo das críticas de Jacques Revel é o historiador italiano Carlo 

Ginzburg. Segundo Revel, mesmo de que numa versão mais elaborada, na historiografia do 

autor de O Queijo e os Vermes, nota-se o mesmo postulado, uma cultura popular caracterizada 

pela inércia, e cuja história resume-se a uma longa marginalização permeada por momentos 

de maior ou menor evidência na realidade social.
9
 

O fundamento no qual se organiza toda a argumentação de Ginzburg é o conceito de 

circularidade cultural, proposto inicialmente por Mikhail Bakhtin
10

 e desenvolvido logo na 

introdução da obra de Ginzburg: “entre a cultura das classes dominantes e das classes 

subalternas existiu, na Europa pré-industrial, um relacionamento circular feito de baixo para 

cima, bem como de cima para baixo” (GINZBURG, 1987, p. 10). Isto é, a cultura popular 
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também se configuraria segundo suas relações com a cultura letrada, através da reapropriação 

de elementos segundos seus próprios valores, processo idêntico ocorreria na direção oposta. 

Esse conceito tem o mérito de superar o determinismo político que reduzia o popular 

tão somente segundo a posição social dos indivíduos e grupos, o foco neste momento é 

deslocado para os processos de trocas culturais. Todavia, mesmo nessa definição que prioriza 

aspectos culturais, não reside aí um julgamento? Afinal é sempre a partir da cultura 

dominante que se define o popular. Não estamos falando apenas dos filtros e intermediários 

deformadores a que Ginzburg se refere, mas de que é o próprio labor historiográfico que é a 

cultura erudita que busca incessantemente definir e enquadrar o popular numa grade 

conceitual. Nas palavras de Bollème: 

 

Esse popular é sempre o produto de uma constatação que acarreta um 

julgamento. Ora, a política da constatação esta relacionada com a política 

autoritária do julgamento. Enuncia-se, decreta-se. Uma e outra implicam 

uma separação, geram uma cisão, com a diferença de que a política cultural é 

uma ciência que se aplica em atenuar, em recoser ou mesmo em destruir o 

que foi separado por uma ação política que ela dissimula ser a sua ou cujos 

pressupostos não aceita, por má consciência, o que supõe, entretanto, o 

despertar de uma consciência. Mas existe aí um raciocínio desse tipo: é 

popular o que parece popular. (BOLLÈME, 1988, p. 54) 

 

 Portanto, a simples denotação do que seria o popular carece de complexidade. Nos 

trabalhos que se ocupam dessa temática, sobretudo no campo religioso, muitas vezes o 

popular é designado por aquilo que as autoridades eclesiásticas assim definiram, numa 

simplificação inaceitável para nosso ofício. O trabalho do historiador consiste em desmontar 

versões, desnudar tais discursos e propiciar uma discussão a respeito dos motivos e 

implicações sociais da aceitabilidade dos mesmos.  

 Incorporando as discussões acerca do dinamismo inerente ao conceito de popular, a 

análise do caso de Menocchio se enriquece. Convergindo com as reflexões de Davis a 

respeito das múltiplas atribuições possíveis das do objeto popular, Revel afirma que as 

práticas de leitura do moleiro podem ser compreendidas à luz de um caráter subversivo, como 

um desvio das regras do jogo. Mais do que comprovar o ressurgimento de um estrato cultural 

muito antigo, os antagonismos entre a cultura popular e erudita demonstram-se mais 

complexos. Se o autor desenvolveu o conceito de circularidade cultural com o objetivo de 

tentar solucionar a abissal dicotomia popular/erudito na historiografia, este empreendimento 

não parece bem-sucedido em sua narrativa. Com afirma Durval de Albuquerque, insistindo na 
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singularidade do caso do camponês friuliano, que não se enquadraria em nenhum discurso 

popular ou erudito, Ginzburg paradoxalmente acaba aprisionando-o em uma grade conceitual, 

a elaboração de uma hipótese sobre a cultura da Europa pré-industrial. Tudo isso em nome da 

crença em um paradigma que muitas vezes pode pender para uma visão totalizante e 

homogeneizadora da História.11 

 

Chartier: um problemático conceito de representação 

Roger Chartier produziu um ensaio no qual considerou a existência de dois modelos 

interpretativos na abordagem do conceito de cultura popular. Um deles privilegia a autonomia 

e a lógica própria da cultura popular que não seria analisada de acordo com a cultura das 

elites. No outro caso, a preocupação com a existência das relações de dominação no mundo 

social percebe a cultura popular a partir de processos de troca cultural nos quais o segmento 

das camadas subalternas sempre estaria em desvantagem.12 

Acreditamos que, mesmo com a existência de análises e estratégias de pesquisa que 

pendem para um lado ou para o outro desse modelo elaborado pelo autor, em ambos os casos, 

o que sobressai é sempre certa simplificação da cultura do povo, além de uma tendência à 

marginalização. Ou seja, mesmo considerando-a portadora de uma lógica própria, a cultura 

popular seria invariavelmente analisada a partir de uma posição menos elevada numa eventual 

hierarquia de valores. Os estudos sempre enfocam mecanismos de resistência ou submissão às 

formas vigentes de dominação, deixando de lado uma dimensão mais plural e fluida, que 

entende o popular como objeto portador de múltiplas imputações. 

De qualquer forma, Chartier afirma que seus modelos utilizam-se da periodização que 

afirma o cerceamento das práticas culturais populares após as Reformas (católica e 

protestante). O autor tece críticas a essa convicção, de mesma natureza das que realizamos 

algumas páginas atrás, afirmando que a o empenho das autoridades eclesiásticas para suprimir 

as manifestações populares não seria suficiente por si só para o sucesso na empreitada. 

 Nesse ponto, apresenta sua proposição, segundo a qual haveria um espaço entre a 

norma e o vivido, um espaço rico e dinâmico que poderia abrigar resistências e 

reapropriações. Chartier acredita ser inútil tentar apreender a cultura popular a partir de da 

distribuição de objetos e modelos culturais. Para o autor, o que importa é a sua apropriação 

pelos grupos e indivíduos: 

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________ 

7 

 

O popular não está contido em conjuntos de elementos que bastaria 

identificar, repertoriar e descrever. Ele qualifica antes de mais nada, um tipo 

de relação, um modo de utilizar objetos, ou normas que circulam na 

sociedade, mas que são recebidos, compreendidos e manipulados de diversas 

maneiras. Tal constatação desloca necessariamente o trabalho do historiador, 

já que o obriga a caracterizar, não conjuntos culturais dados como populares 

em si, mas as modalidades pelas quais eles são apropriados. (CHARTIER, 

1995, p. 194)  

 

Na primeira frase desse artigo, Roger Chartier faz a óbvia constatação que também já 

nos debruçamos: quem define o popular é a cultura erudita. Em sua definição de cultura 

popular, o autor desloca a atenção dos conjuntos culturais tidos como populares e confere 

importância às relações, ao modo com que objetos, normas, pressupostos são apropriados e 

trabalhados. Da mesma forma, quem realiza tal categorização é a cultura erudita, é o labor 

historiográfico, na forma de conceitualização e intervenção teórico-metodológica. Haveria 

alguma forma de fugir dessas amarras? 

Tendo em vista o risco de considerarem que nesse sistema que privilegia as 

apropriações, as diversas práticas culturais encontrar-se-iam em posição de equivalência umas 

com as outras, Chartier lembra que, de acordo com sua perspectiva, tanto os bens simbólicos 

quanto as práticas culturais são objeto de conflitos sociais que visam o estabelecimento de 

uma hierarquização. Nesse espaço de luta, portanto, se configurariam as relações, tanto os 

mecanismos de dominação simbólica quanto as lógicas nos modos de apropriação do que é 

imposto. 

Por fim, o autor se propõe a solucionar sua proposta inicial, tentar articular os dois 

citados modelos historiográficos de interpretação da cultura popular. Chega a um sistema no 

qual o historiador deve realizar uma filtragem entre as manifestações mais submetidas à 

dominação e aquelas que se utilizam de mecanismos de resistência, ou então realizar duas 

análises distintas que alternadamente sua “autonomia e sua heteronomia”. 

No estudo da formas de apropriação que Chartier no convida a realizar, há uma 

demarcação demasiadamente rígida entre a norma e o vivido, entre os chamados bens 

simbólicos e as práticas culturais. Acreditamos que na raiz dessa categorização encontra-se 

um problema que perpassa toda a obra de Chartier, a dicotomia entre representação e prática. 

Segundo o autor, seria possível separar o real das representações do real e assim estudá-las, 

não existiria assim oposição entre essas duas variáveis. Isto é, o trabalho com as 

representações do real é suficiente para apreender a totalidade do objeto. Tal conceito de 

representação é marcado pela fragilidade.  
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Para Chartier o historiador deve se resguardar do uso incontrolado da categoria texto 

ao aplicá-lo às práticas, contudo, além do fato de apenas chegar às análises das práticas 

culturais através dos discursos, esses mesmos discursos devem ser analisados como 

constituintes e instituintes do real, ou seja, das práticas. A norma, nessa perspectiva, constitui-

se num discurso que interfere na realidade social da mesma forma que é por ela interferida. 

Imaginar que entre a norma e o vivido está um espaço reservado às lutas sociais, as estratégias 

de dominação simbólica e as lógicas nos modos de apropriação do que é imposto é entender a 

cultura popular novamente de um viés dicotômico: é como se houvesse uma imposição da 

norma, seguida por mecanismos de resistência e estratégias de apropriação. Novamente 

devemos afirmar a existência de antagonismos e contradições no campo cultural, mas de 

forma um tanto mais sutil e complexa. 

 

 Análise sobre uma dissertação a respeito do Congado 

Toda essa discussão bibliográfica acerca do conceito de cultura popular será de 

fundamental importância para o estudo da festa de Congado da cidade de Itapecerica, nosso 

objeto de pesquisa no Mestrado. Nota- se atualmente na academia a proliferação de 

abordagens que têm por objeto essas manifestações culturais populares, inclusive com 

recortes cronológicos e espaciais semelhantes aos tratados em nosso estudo (cidades mineiras 

entre às décadas de 1920 e 1940). Contudo, problematizações acerca do conceito de cultura 

popular que levem em conta as variáveis que elencamos nos tópicos acima se mostram 

rarefeitas. Dessa forma, chega-se a questão: qual seria a relevância de tal conceitualização 

para nosso estudo? 

Nesse sentido, a leitura de trabalhos de pós-graduação com a preocupação em 

percorrer os tortuosos trilhos da busca por uma definição mais condizente, mas adequada à 

análise de práticas culturais e religiosas relacionadas às camadas subalternas, será muito bem-

vinda. Portanto, pretendemos desenvolver um esforço sistemático que envolva a leitura de 

dissertações e teses historiográficas, bem como de obras memorialísticas, para então, realizar 

um mapeamento crítico de como o conceito de cultura popular tem sido abordado. Será 

também nosso objetivo investigar o lugar de fala de tais discursos, além da expectativa de 

leitura implícita nos mesmos. 

O percurso da festa em todo o Centro-Oeste mineiro no início do século XX foi 

afetado pela proibição da realização do Congado pela maior autoridade eclesiástica Estado, o 

arcebispo Dom Cabral (1924-1968). A proibição do Bispo teve ressonância em outra cidade, 
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situada bem próxima à Itapecerica, o município de Divinópolis, o que deu origem ao primeiro 

trabalho que será alvo de nossa análise. O historiador Guilherme Leonel defendeu no ano de 

2009 uma dissertação de mestrado no departamento de Ciências Sociais da PUC com o título 

Entre a Cruz e os Tambores: conflitos e tensões na Festas de Reinado.13 

O título já é bastante revelador, pois nele o autor indica que pretende debruçar-se 

sobre a proibição a partir de uma apreensão do contexto sócio-religioso que se encontrava 

permeado por mecanismos de resistência, tensão, conflito, estratégias para burlar o controle 

do clero. Essas são expressões bem recorrentes ao longo de sua narrativa. 

Na introdução do trabalho o autor faz referencia a uma informação retirada da obra de 

um folclorista da cidade, Vinicius Peçanha, que serviu de ponta-pé inicial para seu estudo. 

Segundo ele, o arcebispo Dom Cabral teria enviado um bilhete ao chefe de polícia local em 

1932, Dr. Carlos Prates, enumerando os municípios do oeste de Minas que persistiam 

realizando as festas (citando inclusive o município de Itapecerica), a despeito de suas 

proibições, numa tentativa de invocar a autoridade policial para o cumprimento de suas 

determinações. 

O trabalho de Leonel é todo baseado na obra do sociólogo Pierre Bourdieu e do 

historiador Roger Chartier, portanto a sua concepção de cultura popular é sempre uma 

variável que se coloca na relação entre a “norma e o vivido”, objeto de antagonismos e 

tensões, lutas político-sociais; o popular sempre emerge tendo que se impor através de 

estratégias de resistências, numa visão que parece não conseguir dimensionar a autoridade dos 

participantes das manifestações culturais. Seja advinda da influência política, social ou 

mesmo religiosa na comunidade (é recorrente o envolvimento dos organizadores do Congado 

com práticas mágicas), esse indivíduos não são compreendidos segundo a complexidade que 

lhes é devida. Seus valores e comportamentos parecem ser construídos em reação as 

determinações dos discursos hegemônicos, apenas em forma de mecanismos de defesa de sua 

ordenação social. 

O autor preocupa-se em ressoar as vozes dos congadeiros em sua narrativa e acredita 

que esse pressuposto será alcançado através da História Oral e da análise de fontes produzidas 

e reproduzidas pelos agentes. Nas palavras do autor: 

 

Por outro lado, procurando evitar que o estudo se limitasse apenas à pesquisa 

arquivística, incorrendo na mesma limitação de estudos anteriores que 

negaram a palavra aos reinadeiros, tornou-se necessário dar voz aos próprios 

atores sociais. Através da metodologia da História Oral, foi possível 
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perscrutar através de entrevistas, principalmente de membros remanescentes 

das antigas irmandades e guardas, quais as perspectivas de coerção, 

controle, tolerância e resistência em jogo desde as proibições da década de 

1920, e de como este histórico é evocado e re-significado em suas memórias 

construídas a partir do panorama presente de tais práticas festivo-religiosas. 

(LEONEL, 2009, p. 21) 

  

 Nos parágrafos seguintes, Leonel revela que recrutou os entrevistados entre membros 

das irmandades responsáveis pela realização dos festejos na cidade, dando preferências aos 

mais idosos que talvez soubessem ou teriam ouvido falar dos acontecimentos mais distantes 

no tempo. Pela citação acima, podemos perceber a preocupação deste pesquisador em não 

limitar a sua análise apenas aos discursos das elites dominantes e a partir desses tecer 

comentários a respeito das posições dos próprios congadeiros. 

No entanto, é problemático tratar das fontes orais na perspectiva de “dar voz aos 

vencidos”. No trato com tais documentos, a urgência contemporânea pelo testemunho14, 

muitas vezes pode significar que este seja tratado como ícone da verdade. O interesse da 

sociedade pelo depoimento oral representa uma busca pelo autêntico, pelo vivido, mas nem 

por isso os historiadores orais devem tomar essas fontes sem realizar o trabalho da crítica, 

denotando mais autoridade a estas do que a qualquer outra fonte escrita. 

É o que nos chama atenção a autora Beatriz Sarlo, quando aborda a dificuldade no 

trato com os depoimentos orais, pelo fato utilizar-se da primeira pessoa. Além disso, afirma a 

importância de considerar todas as condições de produção culturais e políticas que cercam o 

testemunho.15 Essa concepção converge com a abordagem do conceito de memória como 

sendo também resultado de lutas sociais, de tentativa de imposições de algumas versões da 

história que favoreçam determinados grupos em detrimento de outros.16 Acredita-se que tendo 

em mente esse processo dinâmico e plural de constituição das memórias e, em conseqüência, 

dos testemunhos, a crítica aos mesmos adquire consistência e serve como um contraponto à 

tentativa de impor as memórias como expoentes cristalinas da verdade histórica. 

No trabalho de Leonel, as fontes orais são expostas sem essa crítica do testemunho; 

não notamos também uma problematização consistente a respeito da questão da memória, 

imprescindível no caso. As entrevistas são tratadas como expoentes de uma preocupação com 

a recuperação de outra variante da história oficial, como “dar voz aos vencidos”. Fala que 

serve na narrativa como a corroboração dos argumentos desenvolvidos pelo pesquisador, não 

se levando em conta o contexto de produção da fonte na interação do sujeito com o seu objeto 

de pesquisa, de incalculável valor para a análise. O discurso dos congadeiros é tomado como 
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uma totalidade, não como um ponto de vista sobre o real. No momento de introdução da 

análise dos depoimentos já pode ser notada essa afirmação: 

 

De modo geral as entrevistas demonstraram e ofereceram detalhes sobre o 

histórico conflituoso que envolveu a realização do Reinado no município, 

desde a primeira metade do século XX até os dias de hoje. Por meio delas foi 

possível perceber através de que meios tentou-se desencorajar a realização 

dos festejos e de como foi possível também traçar estratégias e táticas que 

proporcionaram aos festeiros a possibilidade de permanecer realizando os 

festejos, através de meios legais e de espaços de liberdade construídos, ou 

burlando as normas em jogo. (LEONEL, 2009, p. 135) 

 

Devemos considerar que ao transformar as entrevistas orais em conhecimento 

histórico, isto é, ao transplantá-las para a escrita, instauramos uma nova linguagem. Ou seja, a 

passagem do relato oral, situado no trabalho de campo da prática historiográfica, para o relato 

escrito, opera uma temporalidade distinta, existem nuances intransponíveis. O oficio do 

historiador sempre é seduzido rumo à instituição dessa ausência. Uma questão a ser proposta 

é se os trabalhos que se utilizam da História Oral traduzem essa relação tão intrínseca do 

historiador com a fonte, esta espécie de co-autoria, ou de alguma forma essas pesquisas 

legitimam, reafirmam o domínio da escrita sobre a oralidade? 17
  

A utilização de vídeos nos trabalhos de História Oral não seria útil para tentar instituir 

essa ausência? É certo que os vídeos também iriam adicionar outra linguagem, outro aparato 

técnico que iria diferenciar os procedimentos de entrevista. Não há resposta para essas 

questões. O que podemos afirmar por ora é essa incompletude, essa ausência relacionada aos 

trabalhos de História Oral também podem ser observadas no trato com os documentos 

escritos. Afinal, as fontes escritas não se constituem também de recortes, rearranjos dos 

historiadores, ou conseguem traduzir pura e simplesmente o fato ocorrido? A disciplina 

histórica caracteriza-se pela sua incompletude fundamental, pelo esforço em ser sempre 

reconstruída, pelo aparecimento de uma nova fonte, descoberta de um novo arquivo, 

influência de novas concepções teóricas, redirecionamento de problemáticas. A característica 

ao mesmo tempo, mais bela e mais angustiante da História é seu caráter inacabado, podemos 

dizer até mesmo imperfeito, sempre procurando instituir uma ausência, buscando domesticar 

a alteridade da vida, ou ao menos torná-la menos ameaçadora.18 Acreditamos que, na História 

Oral, situada sempre na fronteira entre o passado e o presente, as condições de produção da 

fonte pelo historiador são muito mais problemáticas, portanto, o campo é útil para uma análise 

consistente acerca dessa relação. 
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Em relação à expectativa de leitura do trabalho de Guilherme Leonel, encontramos, no 

final da Introdução, uma expressão que nos parece reveladora. O autor afirma que pretende 

que sua pesquisa tenha o significado de um “acerto de contas com o passado”, no que se 

refere aos festejos e cultos do imaginário afro. Ao referir-se às perseguições da festa como um 

ato que ia contra a “totalidade de um patrimônio cultural negro, preservado ou recriado ao 

longo de séculos de história no Brasil”, Leonel demonstra conduzir à narrativa em direção a 

considerar a festa popular com um símbolo que remete à cristalização de uma “positiva de 

uma identidade de contraste”, isto é, como uma manifestação emblemática no sentido de 

representar uma idéia de nacionalidade baseada na valorização de uma herança negra 

combinada num amálgama plural e harmônico. 

O terceiro capítulo da dissertação tem o título Estratégias de Resistência e 

perspectivas de coerção, controle e tolerância às festas de reinado em Divinópolis e guarda 

revelações dignas de notas na parte reservada à análise da construção da memória da festa 

pelos folcloristas locais.  

Segundo Leonel, na obra de Corgozinho, tese corroborada também por Vinícius 

Peçanha, alguns membros da elite política da cidade, bem como representantes da maçonaria, 

teriam apoiado a realização dos festejos e garantido a cobertura necessária para os 

organizadores do evento. O autor compreende essa garantia de cobertura a partir de prováveis 

interesses eleitoreiros, ou simplesmente como forma de medir força com as autoridades 

religiosas, já que os políticos envolvidos nessa aproximação eram representantes do partido 

liberal na cidade, cujo discurso defendia liberdade de culto. Leonel chega a afirmar que a 

proteção ao espiritismo e ao protestantismo interessava ao grupo justamente por muitos 

membros do partido professarem cultos não-católicos. 

Nesse ponto nos questionamos a respeito do notório o envolvimento de vários desses 

sujeitos com setores liberais maçons e principalmente, com o espiritismo. A pergunta ganha 

densidade histórica ao relembrarmos os múltiplos vínculos mantidos por representantes de 

segmentos médios e elitizados no final do Império e início da República: quantos padres 

maçons possuiu? As menções ao Congado nos textos eclesiásticos pontuam e combatem sua 

associação à feitiçaria. Mas o cuidado em tecer esses liames não seria um indicativo da 

permanência das práticas de Congado e mais ainda, de sentidos que lhe eram atribuídos pelos 

participantes e que a Igreja ressignificava por sua ortodoxia doutrinária para então tentar 

extirpar? 
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Na seção intitulada Entre as normas e as práticas: estratégias de resistência e 

perspectivas de controle, coerção e tolerância das Festas do Reinado, Leonel afirma que o 

combate ao espiritismo, protestantismo, comunismo e maçonaria era declarado por parte da 

imprensa católica, com a existência um sem número de referências em artigos, o mesmo não 

ocorrendo no caso de festas populares e macumbarias, isto é, o autor compreende o Congado 

e a feitiçaria a partir de uma relação de equivalência. Mesmo insistindo no caráter esparso e 

fragmentado das alusões ao Congado, o qual impedia o estabelecimento de um padrão, Leonel 

apresenta dois trechos de jornais católicos nos quais o modo com que a argumentação é 

conduzida retoma o discurso da Igreja: tais manifestações teriam sido desvirtuadas de sua 

função inicial e transformadas em convites para a “dissipação e disparate”, assim além de 

condenar a arrecadação de esmolas pelos festeiros, a Igreja saudaria o arcebispo Dom Cabral 

por decretar um golpe de morte às danças do Congado. Todavia, a simples menção ao 

Congado não pode significar que, a Igreja preocupava-se em explicar o porquê da proibição 

em vigor, a despeito do amplo alcance das manifestações, inclusive com a participação de 

setores mais abastados da população? 

 Em sua dissertação, Leonel aproxima seu estudo de autores como Marta Abreu19 e 

João José Reis20, segundo os quais a tolerância ou intolerância às manifestações populares não 

se fixava em regras e parâmetros fixos, sendo marcada pela ambigüidade e ausência de uma 

determinação cristalizada em relação às práticas populares de acento afro. Como já foi dito 

anteriormente, acreditamos que todo esse vocabulário utilizado, tolerância e intolerância, 

resistência e perspectiva de controle simplifica demasiadamente a questão, não conseguindo 

dar contra da pluralidade do cenário cultural estudado. Não obstante, nos parece que a 

pesquisa esboça um alargamento da visão nesse sentido em vista das próprias evidencias 

trabalhadas nas fontes, mas devido á sua concepção do conceito de popular retirada dos 

autores com quem dialoga, há um limite para um desenvolvimento mais articulado dessa 

hipótese.  

 

Lugar de Fala dessa pesquisa: a renuncia à concepção de popular 

De acordo com os intelectuais contemporâneos, há na academia um interesse pelo 

povo difícil de ser dimensionado. Na seção dedicada à análise da obra do francês Roger 

Chartier, nos questionamos a respeito da possibilidade de se retirar das amarras que nos 

prendem a análise de uma cultura que nós mesmos estabelecemos as bases, isto é, o 

intelectual é sempre convidado a tentar construir uma ponte para uma fissura que ele próprio 
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fabricou. Paradoxo difícil de solucionar.  O estudo de Natalie Davis suscita uma questão: será 

que respeitamos o seu modo de ser e chegamos à compreensão de suas vidas de forma mais 

completa que nossos antepassados eruditos? 

A autora termina propondo que não “imaginemos que nós apenas observamos os 

agentes de nosso tema com seus símbolos, suas relações sociais e seus aparato técnico 

diferentes dos nossos” (DAVIS, 1990, p. 217). Que possamos pensá-los como equivalentes 

num constante diálogo, capazes de argumentar e discordar com nossas pressuposições se 

assim for necessário. 

Ou seja, é ilusória a tentativa de alcançar o entendimento a respeito da cultura do 

povo, como talvez o seja quaisquer que seja o objeto historiográfico. Nesse caso, tal paradoxo 

é tanto mais notável, pois o discurso acerca das camadas populares é revestido por nobres 

interesses e arriscadas pretensões libertadoras, cujo limite, a perspectiva que pressupõe uma 

razão totalizante não consegue alcançar. É imprescindível ao intelectual ter a consciência das 

fissuras e fraturas que seu próprio discurso, inevitavelmente, pode, e vai instaurar. 

 

A colocação em perspectiva cultural – doravante é assim que se 

colocam a atenção e o interesse do popular obriga o investigador, o 

intelectual, a se radicalizar como revolucionário, não apenas como 

ainda dizia Sartre, em relação a ideologias, mas em relação ao 

discurso que ele mesmo sustenta e reconhece não ter cessado de 

infligir áqueles a quem esmagou e continua a esmagar. (BOLLÈME, 

1988, p.61) 

 

Talvez apoiados por essas novas concepções nós, historiadores, somos levados cada 

dia mais a praticar uma historiografia que busca se repensar, que transforma seus próprios 

cânones, pontos de referência de um vasto repertório, em renovados objetos de pesquisa. 

Buscamos pensar sobre os discursos dos agentes, localizando-os em distintos e por vezes 

paradoxais lugares de fala e refletir seus paralelos. 

O popular, portanto, configura-se como uma condição de possibilidade da 

interpretação histórica, como uma abertura de sentido, não apenas um objeto, um saber entre 

outros, não um saber sobre o outro. Afinal, nos tornamos historiadores na interlocução com o 

outro, ainda que esse outro permaneça emudecido você viveu a experiência da busca. 
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