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Resumo 

Este trabalho de pesquisa procura investigar e revelar, através de um documentário 

audiovisual, as práticas de oralidade firmadoras da identidade cultural, no município de 

Florânia-RN, localizado a 245km de Natal. Na comunidade existe o culto à �Santa 

Menina� � um vulto mítico religioso canonizado pelo povo e negado pela Igreja � que 
institucionalizou Nossa Senhora das Graças nos arquétipos sociais da população. Foram 
entrevistados 17 sujeitos, de ambos os sexos, com idades entre 30 e 90 anos. Os 
depoimentos apontam para a construção da identidade cultural no âmbito do imaginário 

popular com raízes na tradição oral, passada pelas sucessivas gerações. Decorre daí a 

força da palavra que subverte a ordem estabelecida para imprimir um outro curso à 

história. 
Palavras-chave: Oralidade; Memória; Identidade Cultural; Folkcomunicação. 
 

Texto 
O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é 

um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações 

que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse 

patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 

são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do 
esforço de toda uma comunidade.(Roque Laraia) 

 
A proposta da presente pesquisa se deterá na investigação das práticas de 

oralidade firmadoras da identidade cultural da população do município de Florânia, a 

partir do culto religioso à �Nossa Senhora das Graças� e/ou �Santa Menina�, 
evidenciando-se como a memória na tradição oral e de que forma contribui para a 

construção da história do lugar.  
 Encravada no coração sertanejo do Rio Grande do Norte, o município de 
Florânia, localizado a 245 km de Natal, guarda em seus recantos, crenças e mitos que se 

exprimem de forma simbólica. O sertão aqui se insere na imagem do homem simples, 

que transcende a caracterização do brasileiro interiorano e apresenta-se como uma 
espécie de aura divina. Um sertão que é fronteira entre a realidade e a ficção, onde a 

imaginação aflora virando casos, mitos, fato histórico ou pensamento. Um lugar onde a 

tradição oral é muito expressiva, ganhando espaço nas histórias populares passadas 

entre as gerações. 
 Onde começa a verdade? Até onde vai a imaginação? Diante de tais 

questionamentos, nos debruçaremos sobre o sertão potiguar onde o �ser inventivo� 
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transfigura na alma do homem floraniense. E para tanto, ele (re) cria um mundo 
povoado de seres sobrenaturais, mitos religiosos e lendas passadas de boca em boca, 
restabelecendo assim, uma natureza personificada do sertão, dando-lhe animação e 

estados psicológicos fundamentais. Construindo esse universo simbólico, o indivíduo 

assimila-se e adequa-se ao mundo real. 
 Penetrando nesse universo multifacetado, buscaremos relatos de moradores da 
cidade sobre a história de uma menina que se perdeu na mata e virou �Santa� � a �Santa 

Menina�. Uma história que notadamente teve/tem repercussão e ressonância, dando vida 

e abrindo caminhos para novas vertentes. 
 Entre os relatos da oralidade figura a versão de que nos anos de 1940, numa 

montanha próxima à cidade, onde foi encontrada morta uma menina que se perdera, 
havia um inconfundível e inesgotável perfume de flores. Ainda segundo a tradição oral, 

o corpo da menina fora levado para o Vaticano, sede da Igreja Católica, onde seria 

verificado se efetivamente tratava-se de uma �Santa�. Tais apontamentos são verificados 

nos testemunhais das professoras Ana Maria Azevedo e Auxiliadora Fernandes, 
professoras nascidas e criadas no Município: 
 

Segundo a população, desde 1947, essa criança foi encontrada por um 

frade italiano chamado Otávio. Ele teria vindo a Florânia procurando 

essa criança e teria encontrado este monte, que hoje nós chamamos 

Monte das Graças. (Depoimento de Ana Maria Azevêdo, em Florânia, 

no dia 06 de junho de 2006). 
 
O frei Otávio durante muito tempo tinha sonhado que numa 

cidadezinha pequena, no alto sertão, tinha uma cruz de serras, três 

serras formando uma cruz, (...) e num desses braços de cruz tinha um 

mistério. (...) Aí resolveu procurar. Procurou e encontrou. 
(Depoimento de Auxiliadora Fernandes, em Florânia, no dia 11 de 

abril de 2006). 
 

 A professora aposentada Antônia Duarte Robson, que em 1947 morava nas 

proximidades da montanha, afirma que viu e manteve contato com o frei Otávio quando 

ele caminhava rumo ao local onde seria encontrado o �corpo santo�: 
 

Eu só sei da história que vi o frade, que eu conversei com ele, de 
batina marrom, baixinho, parecia com frei Damião até. Ele era um 

pouco gordo, já um pouco corcunda, a barba bem pretinha. 
(Depoimento de Antônia Duarte Robson em Florânia, no dia 11 de 

abril de 2006). 
 
Durante muito tempo, acreditava-se também que uma árvore típica da caatinga, a 

imburana ou umburana, cujo tronco é conservado até hoje, servia de cura para diversos 

males, sendo suas cascas usadas para fazer chás, compressas e amuletos da sorte. O ex-
sacristão João Bernardo, que na época trabalhava na Igreja, testemunhou a devoção: 

 
Aí o pé de umburana bem grande pelaram, deixaram só o tronquinho 

pra fazerem remédio. Muita gente que ficou boa... doente... fazia 
promessa. Até com o chá da casca da umburana se curavam. 
(Depoimento de João Bernardo, em Florânia, no dia 06 de junho de 

2006). 
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Também nas palavras de Auxiliadora Fernandes, que cresceu ao som das 

histórias contadas por  sua mãe, outro relato da prática comum aos fiéis: 
 

�O pé de umburana, que a menina tava embaixo, tinha um perfume 
encantador. As pessoas começaram a arrancar as folhas, a casca. Então 

a umburana morreu... tirando a casca ela morre, né? E hoje, lá no 

santuário, onde têm os ex-votos, a casa de devoção, tem uma... vocês 

já viram lá, um pedaço da umburana?. Tá lá rodeada, toda 

amarradinha de fita�. (Depoimento de Auxiliadora Fernandes, em 
Florânia, no dia 11 de abril de 2006). 

 
Enquanto isso, no local tido como sagrado, foi erguida uma capela para adoração 

à �Nossa Senhora das Graças�, como forma de agradecimento por aquele fato ter 
acontecido ali. Passadas cinco décadas, o santuário ganhou uma imagem, esculpida em 

gesso, de uma menina para fazer companhia à estátua da �Virgem das Graças�. Agora, 
configura-se no cenário cultural do Município, não apenas uma, mas duas �Santas�. 
 Diante de tais relatos, passaremos a incursar pelos caminhos do imaginário 

popular que se traduz pela história oral, pois como escreve Halbwachs (1990, p.25), 
�fazemos apelo a um testemunho para fortalecer ou debilitar, mas também para 

completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma 

forma, embora muitas circunstâncias nos pareçam obscuras�. 
 

O sussurrar da memória 

 
 Os acontecimentos históricos que se processaram ao longo dos tempos naquela 

pequena província da região Seridó, constituem elementos imprescindíveis para o 

delineamento de uma primeira análise sobre o espaço cultural, o imaginário do lugar. 

Da influência indígena, nos idos do século XVII, à dominação do homem branco e, 

sobretudo da Igreja, os rituais religiosos assumiram um papel de fundamental 
importância na vida dos moradores.  
 A memória entra neste trabalho não como a finalidade principal, mas como meio 

para as interpretações à luz da Oralidade. Ela se apresenta como o momento de 
teatralização, no qual os personagens desenvolvem o entremeado de relações, 

perpetuando-se muitas vezes como mitos e imagens que fazem lembrar o lugar.  
 

Essas narrativas míticas fazem parte da tradição local, remetendo a 
uma memória dinâmica, não sendo uma simples lembrança dos fatos 

objetivos e sim uma reminiscência, uma lembrança que estava quase 

que adormecida, sobrevivendo nas frestas das conversas sertanejas e 
dos sussurros urbanos e que as contingências do presente fizeram 
despertar no contexto coletivo (RODRIGUES, 1999: p.53).   

 
 Em momentos desta pesquisa fomos conduzidos pelos testemunhais, casos 
contados ao vento que já se dissipam em algumas cabeças, mas que em outras provocam 
verdadeiros turbilhões de imagens. Imagens humanas como a da �Santa Menina� que se 
consubstanciam na sacralização de seu corpo e que, evidentemente, foram canonizadas 
pela população. A história deste �Ser� considerado �divino�, tomou significação na 
medida em que foi sendo passada adiante, no sussurrar das conversas nas calçadas e nas 
narrativas moldadas por milagres. Milagres atribuídos à �Santa Menina� e a �Nossa 

Senhora� pela agricultora Antônia Bandeira, quando fala de experiências pessoais: 
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Eu vivia doente, mas um doente que eu nunca me entreguei, 
trabalhando sempre. Aí fui e falei com médico... eu disse só queria 

com os poderes de Deus e de Nossa Senhora das Graças e da Santa 

Menina aparecesse um médico que descobrisse aquela doença em 

mim (...) Aí ele descobriu que eu tava com o câncer, aí eu me 

desesperei, né? (...) Se Nossa Senhora Menina me trazer viva pra 
minha casa, nos dias que passar viva eu assistir missa, procissão, 

enterro, com os trajes dela. Como de fato que a saia dela é róseo e a 

blusa é azul. Aí quer dizer que eu fui valida porque fiz a cirurgia, vim 

pra casa e até hoje tô contando a história. (Depoimento de Antônia 

Bandeira, em Florânia, no dia 06 de junho de 2006). 
 

A narrativa histórica explorada durante o trabalho, faz-se necessária para que se 

penetre nas profundezas da formação das imagens mitológicas da localidade, pois 
através delas poderemos construir o campo imaginário, conforme destaca Maffesoli: 

 
A imagem não é simplesmente um suplemento da alma dispensável, 

na melhor das hipóteses superficial, na pior primitiva ou anacrônica, 

mas ao contrário, ela está no próprio âmago da criação, ela é 

verdadeiramente uma �forma formante�; certamente não a imagem de 

si, mas igualmente de todo conjunto social que se estrutura graças e 

pelas imagens que se dá e que deve rememorar regularmente 

(MAFFESOLI, 1995, p. 115). 
 

O imaginário rompe com as fronteiras do tempo e do espaço. As divindades são 

construídas a partir das revelações das qualidades que lhes são inerentes, como é o caso 

da menina que se perdera, tendo o corpo exumado como que por um milagre, sendo 
depois canonizada pela população solícita de um amparo divino. Estabelecendo uma 

relação com a reflexão de Laplantine e Trindade, observamos que essa personagem 
 

é uma divindade substantiva (ser humano divinizado) que corporifica 

ideais, valores e qualidades significativas para a coletividade que a 
constrói. Não há, portanto, nessa relação de produção de deuses, 

distinção entre a essência da divindade como ser existente e a noção 

de estar no mundo dos mortais. Também o ser divinizado é a síntese e 

a presença dos atributos que eles contém. (LAPLANTINE; 

TRINDADE, 1997, p. 41). 
 

Assim, as divindades humanas relatadas em descrições orais, mitificam-se a 
partir do momento em que os indivíduos da comunidade começam a epifanizar estas 

imagens, sem se preocupar em questionar sua origem pessoal ou histórica. 
As representações do lugar se apropriam de determinados espaços fazendo com 

que estes sejam inteligíveis, não somente no que diz respeito às condições econômicas 

ou políticas, mas também no que refere-se ao espaço de influência do poder simbólico. 

Baseados no conceito de imaginário enquanto meio de produzir as imagens fornecidas 

pela percepção, compreende-se que este conceito tem no espaço uma fonte de 

subjetivação das imagens. 
Percorrendo pelo entremeado mundo imagético, evidenciamos que o objeto da 

pesquisa em questão nos apresenta um mundo onde o real é (re) construído não 

modificando a realidade em si, mas acrescentando a ela espaços por onde passa o 

imaginário popular. 
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Eis então as inquietações quanto à carga memorial que povoa a região 
pesquisada, tarefa esta de grande dificuldade, pois não é algo encontrado em livros ou 

compêndios, mas que está alojado nas mentes dos habitantes da cidade, gente que 

outrora vivenciou determinados fatos que se impregnaram das tessituras da sociedade 
local. Os depoimentos a seguir ilustram a força da tradição oral como legado entre as 

gerações floranienses: 
 

Eu tomei conhecimento desse fenômeno, quando eu tinha mais ou 

menos uns seis anos. (Depoimento de Maria das Graças Pereira, em 
Florânia, no dia 11 de abril de 2006). 
 
O primeiro contato que eu tive com essa história foi com a minha avó. 

Como eu gostava muito de ouvir histórias e dentre as histórias que ela 

me contava, essa era a que eu gostava mais. (Depoimento de 
Auxiliadora Fernandes, em Florânia, no dia 11 de abril de 2006). 
 
A história que a madrinha Maria contou pra mim (...) e ela viu. 
(Depoimento de Antônia Bandeira, em Florânia, no dia 06 de junho 

de 2006). 
 

As peças do quebra-cabeça da memória, ainda que de forma preliminar, buscam 
agora o encaixe ideal. 

 
Procedimentos metodológicos 

 

A partir de agora abordaremos os aspectos que intermediaram a reflexão teórica 

como material empírico da referida pesquisa. Esses aspectos foram orientados pelos 
conceitos e pressupostos que se delineiam sobre o imaginário e o processo de afirmação 

da identidade. Assim sendo, cabe destacar que tal temática, por encontrar-se inserida no 
campo da discussão da Oralidade, privilegiou os métodos da pesquisa qualitativa. 

Apesar de em alguns momentos serem consideradas especulativas, as análises 

qualitativas têm um tipo de objetividade e de validade conceitual que desenvolvem o 

pensamento científico. A pesquisa qualitativa emerge no seio da tradição histórica como 

investigação etnográfica que baseia suas conclusões nas descrições do real cultural, para 
a partir delas extrair os significados que têm para as pessoas que pertencem a essa 

realidade. Com isso, o investigador vê-se obrigado a participar ativamente, 
compartilhando os costumes culturais. Assim, o pesquisador mantém um pleno 

envolvimento com o seu objeto de estudo, atuando em um meio onde se desenrola a 
existência mesma da comunidade. Conforme assinala Triviños, essa participação como 

etnógrafo é disciplinada e orientada por princípios gerais.  
 

De todas as maneiras sua atividade está marcada por seus traços 

culturais peculiares, sua interpretação e busca da realidade que 

investiga, não pode fugir às suas próprias concepções do homem e do 

mundo. (TRIVIÑOS, 1987, p. 121). 
 
 A presente pesquisa se norteou pelos princípios da pesquisa participante, na qual 

o enfoque fenomenológico, privilegiando o significado que os sujeitos dão ao fenômeno 

religioso, depende essencialmente de pressupostos culturais próprios do meio em que 

vivem. Dessa forma, a investigação esteve baseada no cotidiano e nos espaços de vida 

do povo floraniense, como maneira de apreender o imaginário local. Como se tratou de 
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um objeto enraizado nas tramas do emaranhado social, tornando-se visível em alguns 

momentos, adotamos como técnicas de pesquisa a entrevista semi-estruturada e a 
observação livre. Ambas estruturaram os procedimentos metodológicos, pois atenderam 
às exigências de um trabalho dessa natureza, no qual as forças subjetivas afloram do 

substrato social, dinamizando a imagem que se tem do mundo vivido. 
 Quanto à observação livre, compreendemos que não se tratou somente do ato de 
olhar, mas de um conjunto de observações que expressou vários aspectos de um 

fenômeno social. Ao se estudar um fenômeno social simples ou complexo, devemos 
separá-lo do seu contexto com o intuito de desvendar os aspectos aparentes e mais 
profundos da realidade estudada, captando, se possível, o essencial. Obviamente que tal 

essência foi transfigurada com o conjunto de procedimentos que complementaram a 
pesquisa ora exposta a saber: 

 Levantamento bibliográfico e fichamento de textos; 
 Levantamento de dados sobre a historiografia local, com vias a compreender as 

circunstâncias em que está inserida a sociedade; 
 Pesquisa de campo com anotações das observações e registro vídeo/fotográfico 

in loco; 
 Realização de entrevistas com os sujeitos da comunidade estudada que 

forneceram valiosas contribuições com seus relatos orais. Para tanto, foram 
ouvidos sujeitos informantes categorizados no seguinte estrato social: sujeitos de 
ambos os sexos e com idade variando entre 30 e 90 anos. Entendemos que tal 
procedimento metodológico foi necessário para estabelecermos o cruzamento 

das narrativas orais entre três gerações, com vistas a compreender o fenômeno 

pesquisado.  
 

A construção da identidade cultural 

 
Os conceitos de oralidade, memória, identidade cultural, folkcomunicação, 

imaginário e subjetividade, têm sido largamente difundidos e apreciados no campo das 

Ciências Humanas e Sociais. Este fato assinala que os propósitos de uma ciência 

comprometida com o estudo do homem e de sua cultura, transcendem a linha de 
pesquisa que se baseia no ser objetivo e racional, compreendendo a valorização singular 

do indivíduo. 
 Os estudos de cunho subjetivo, que um dia foram duramente criticados por não 

se fundamentarem em métodos que resultassem em uma comprovação lógica, ganham 

reconhecimento mesmo sabendo-se que ao se analisar algo da ordem do invisível não 

haveria, objetivamente, constatações concretas e qualificáveis a serem obtidas. Assim 
sendo, diante do mundo multifacetado em que nos encontramos, torna-se relevante 
destinar uma considerável parcela de atenção à força da memória, dos símbolos, dos 

mitos construídos pela sociedade. 
 O pensamento científico esteve por muito tempo influenciado pela racionalidade 
exacerbada, o que direcionava o foco da análise para um grau de objetividade.                     

A subjetividade adquiriu expressividade, no momento em que se constatou que o 
racionalismo já não dava mais conta de apreender a realidade social, pois as relações 

humanas não se expressam somente a partir das trocas materiais. As afetividades e o 

saber popular devem ser levados em conta. 
 As evidências não palpáveis que se fixam no inconsciente coletivo representam 

os símbolos produzidos e construídos socialmente, os quais denotam a idéia 

representativa de uma realidade. �As imagens mentais podem se tornar símbolo, quando 
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se tornam familiares dentro de uma sociedade a ponto de ultrapassar seu sentido geral e 
imediato� (ELIADE, 1996, p. 157). 
 Os símbolos podem evocar diferentes olhares e entendimentos diversos, pois 

estão relacionados com a subjetividade, podendo tanto ser causadores de contentamento, 

como de desprezo. Portanto, eles têm essa característica de aflorar sentimentalidade que, 

na verdade, são reflexões de nossas experiências com os objetos simbólicos. É relevante 

destacar que os símbolos religiosos não são representações individuais, mas coletivas e 

mesmo com a interferência do homem, não se tornaram símbolos de uma hora para 

outra, para serem de fato aceitos passaram por inúmeras transformações. 
 O maior objetivo dos símbolos religiosos é dar sentido à existência do homem, 

transcendendo os limites da vida e dando-lhe a oportunidade de alcançar a plenitude.       

Eis então o sentido do símbolo, que é justamente o de possibilitar ao homem que possa 

representar o seu mundo e que ao fazer isso, ele possa ultrapassar a dimensão do real, 

dando então uma significação à sua existência. 
 No caso do fenômeno ao qual nos referimos neste trabalho, observamos que a 
sociedade floraniense vivenciou, simultaneamente, a construção de dois símbolos. O 

depoimento de padre Carlos Lira, pároco de Florânia, traduz as providências tomadas 

pela Igreja naquele ano de 1947: 
 

E de repente foi crescendo toda esta devoção popular em torno do 

Monte e em torno da Santa Menina�. Então quando a Igreja viu que 

tava cada vez mais esse fenômeno crescendo, muita gente de vários 

lugares vindo para pagar essas promessas, para pedir essa interseção 

da Santa Menina... a igreja teve uma certa preocupação porque 

realmente esta menina se tornou santa popular na boca do povo, pelo 
que o povo pedia e a sua interseção era valida junto à Jesus. Então a 

Igreja para colocá-la em torno de Nossa Senhora, então denominou 

Nossa Senhora das Graças. Então, este monte tem como denominação 

o Monte das Graças, onde muita gente vem pagar suas promessas. 
(Depoimento de padre Carlos Lira, em Florânia, no dia 06 de junho de 

2006). 
 

Diante da construção simbólica produzida pela sociedade, cabe interpelar então, 

qual seria o espaço do imaginário?, ou seja, que relações teriam esse fator com os 

simbolismos gerados coletivamente?. Ao evocar imagens e símbolos para representar 

um determinado fato social, um grupo estará alimentando o imaginário, o que implica 
dizer que este se expressa por meios de símbolos para reconstruir o mundo real. O 

imaginário mantém uma flexibilidade na manipulação das imagens, de tal forma que 

distorce, inventa, sintetiza ou funde ao representar a realidade. �O pensamento 

imaginário nada mais é do que construir uma imagem do ambiente fazendo ele correr 

mais depressa que o ambiente� (GEERTZ, 1978, p. 185). 
 A adoração às personagens sacras percebidas na sociedade floraniense, 

notadamente, deve resguardar em seu ambiente uma gama de elementos simbólicos que 

se sobrepõem ao lugar, fazendo com que tenhamos tais elementos como a representação 

de uma realidade. Isso implica afirmar que são representações mentais, que em essência 

não é algo concreto, material, palpável, mas que fala por elas mesmas. Se as lendas (re) 
contadas, os mitos (re) criados servem, em um primeiro momento, para tecermos uma 
leitura de como o homem devoto representa a sua identidade cultural, é nos momentos 

de sociabilidade, durante os cultos religiosos por exemplo, que ele também vê o seu 

mundo sendo (re) construído. O depoimento de Ana Maria Azevêdo define a construção 

de sua identidade cultural: 
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�As pessoas se tornam forte com a religião. É esse grito, é essa coisa 
de dizer assim: eu posso porque eu tenho o meu santo, não é? Não é só 

aquela história de dizer: o santo está aqui institucionalizado, 

canonizado. Não, a população diz: eu tenho o meu santo; eu não posso 

gastar milhões canonizando ele em Roma, mas eu canonizo ele; eu sou 

forte. Eu como boa floraniense, prego minha santinha também na 

parede porque é minha cultura e não me concebo sem cultura; eu 

estaria assim... sem raiz, solta�. (Depoimento de Ana Maria Azevêdo, 

em Florânia, no dia 06 de junho de 2006). 
  

O mundo dos significados está repleto de símbolos que se alojam no imaginário 

coletivo, afirmando a identidade de uma determinada comunidade. Suplantado pelos 
apetrechos teóricos da imagem e da imaginação, o imaginário estaria no plano irreal. 

Sendo fonte de (re) construção do real a partir das imagens, símbolos e signos, esse 

imaginário estaria, por sua vez, (re) construindo as bases constituintes da vida social. 
Exemplos dessa simbologia são os ex-votos como nos mostra Beltrão: 

 
Bem característica dessa linguagem específica é o ex-voto (que no 
Nordeste brasileiro é conhecido por milagre ou promessa) � quadro, 
imagem, fotografia, desenho, fita, peça de roupa, utensílios 

domésticos, mecha de cabelo, etc., que se oferece ou se expõe nas 

capelas, igrejas, salas de milagre ou cruzeiros, em ação de graças por 

um favor alcançado do céu (BELTRÃO, 2004).  
 
Segundo BELTRÃO (2004) em nossos dias tanto as populações campesinas 

como as classes citadinas usam o ex-voto como meio de expressão. Esse veículo de 

comunicação não se apresenta somente como um protesto das classes menos 
favorecidas, mas também como um registro das opiniões e juízos do público (romeiros, 

peregrinos, fiéis, beatos etc.) em um determinado momento, refletindo as preocupações 

e necessidades desse seguimento da população. 
Na medida em que o homem passa a utilizar sua capacidade imaginativa, 

metaforicamente, a partir de suas interações com o mundo real, ele passa também a criar 

seu imaginário � na verdade trata-se de uma visão ou visões de mundo. Olhares que se 

entrecruzam na materialização do mito religioso cultuado em Florânia, uma simbologia 

multifacetada à qual a depoente Ana Maria Azevêdo aplica o seu ponto de vista: 
 

�Então, as pessoas não lembram muito do próprio corpo porque foi 

embora logo. Lembram da imagem que veio com os braços que 

tinham que ser montados, que era guardado numa caixinha etc. Por 
isso que em dado momento as pessoas não sabem se referir... acham 

que aquilo ali é o corpo. Não, aquilo é uma imagem confeccionada de 

gesso: a de Santa Menina, que está na capela dos milagres e a de 

Nossa Senhora das Graças, no santuário. São esses dois momentos 

que, muitas vezes, as pessoas não sabem delimitar�. (Depoimento de 

Ana Maria Azevêdo, em Florânia, no dia 06 de junho de 2006). 
 

As representações do mundo feitas pelos homens refletem os seus valores e 
escolhas em um dado momento da existência, o que incide sobre o caráter subjetivo da 

imaginação, bem como do imaginário. Quando um habitante floraniense afirma, em 

conversas informais, que em momentos de aflição reza e vê a �Santa Menina�, no âmago 
de sua rudimentar sabedoria, ele corrobora Merleau-Ponty (1971, p. 08) quando 
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confessa: �a cada instante sonho em torno das coisas, imagino objetos cuja presença não 

se misturam ao mundo, estão diante do mundo, no teatro do imaginário�. 
A sociedade produz um imaginário como condição fundamental para seu 

funcionamento. Para tanto, tal produção ocorre em uma base cultural que obviamente 

mantém seus rituais, cerimônias, objetos culturais. �A cultura é meio pelo qual os 

indivíduos transformam o fenômeno cotidiano do mundo material num mundo de 
símbolos e significados, ao que dão sentido e atrelam valores� (STUART HALL apud 

CORRÊA, 1999, p. 25). 
 

Conclusão 

 
Diante dos aportes teóricos ora apresentados, podemos concluir que as imagens 

trazidas na memória que se impregnam no cotidiano dos habitantes do município de 

Florânia contribuem para o processo de afirmação identitária daquela comunidade. A 

construção da identidade cultural da população floraniense reafirma suas raízes na 

tradição oral, passada pelas sucessivas gerações. Decorre daí a força da palavra que 

subverte a ordem estabelecida para imprimir um outro curso à história. Através da 

oralidade, as crenças sobrevivem à revelia dos poderes oficialmente instituídos pela 

sociedade e se perpetuam ao som das conversas nas calçadas ou pelo surgimento de 

outros meios de difusão do conhecimento.  
A perpetuação das simbologias de outrora tem ecoado por meio de novas formas 

dos indivíduos trocarem informações. Atualmente, as novas mídias têm se firmado 

como instrumentos promissores de difusão da comunicação oral. Tomemos como 

exemplo, a atenção na mídia local tem destinado nos últimos meses ao fenômeno 

religioso da pesquisa aqui referida. No ano de 2006, produzimos um trabalho 
acadêmico, em formato de documentário audiovisual, com duração de 28 minutos, sobre 

a história da �santa popular� de Florânia. O trabalho resultou num produto bastante 

difundido entre as novas mídias � o DVD. Com isso, o tema exposto por essa inovadora 
ferramenta comunicacional tem recebido a atenção dos principais meios de 

comunicação do Rio Grande do Norte e consequentemente, está sendo veiculado na 

rede mundial de computadores.  
Os apontamentos aqui elencados possibilitam um novo estudo com uma 

abordagem referenciada pelo paradigma folkcomunicacional, conforme assinala 
Benjamin.  

 
O inventário dos mitos cuja permanência ou divulgação está sendo 

realizada pelos meios de comunicação de massa, em paralelo às 

formas tradicionais de sua transmissão, constitui parte do estudo da 

Folkcomunicação, tanto no âmbito da apropriação de elementos da 

cultura folk pela cultura de massas, como no âmbito da recepção da 

cultura folk, dos elementos de sua própria cultura, reprocessada pela 

cultura de massas. (BENJAMIN, 2000, p. 98) 
 
Segundo WOITOWICZ; GADINI (2004) se no passado era a comunicação oral 

que garantia a transmissão das experiências, regras e mitos de uma sociedade à outra e, 

no plano local, para as gerações seguintes, hoje a mídia realiza esse intercâmbio 

simbólico entre os elementos de uma cultura, incorporando-os ao seu repertório e 

devolvendo-os à sociedade sob uma nova aparência, provocando mudanças em seu 

conteúdo e atuando como agente de sutis mudanças culturais.  
 E para investigar como ocorrem tais mudanças sociais, nos propomos a 

desenvolver um novo projeto de pesquisa para esclarecer que espaços a mídia vem 
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destinando aos temas que envolvem a Folkcomunicação em âmbito local. Assim, 

pretendemos apresentar os resultados destes estudos numa outra oportunidade de 
divulgação científica com abordagem na Folkcomunicação. 
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