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Resumo 

 
Este trabalho tem como objetivo aprofundar teoricamente dois temas que se tornaram de 

nosso interesse a partir de uma pesquisa orientada no laboratório de linguagem e artes do 

curso de Licenciatura Intercultural Indígena: a memória oral como fonte de pesquisa e a 

origem do povo Fulni-ô. Partimos de estudos que consideram a memória oral como 

importante fonte de pesquisa e, em seguida, analisamos, teoricamente, aspectos da memória 

oral dos anciões que expressam a origem do povo Fulni-ô. Na contramão da visão unilateral, 

linear e objetiva de pesquisa, pesquisadores/as como Bosi (1995, 2004), Felix (1998), 

Bernardo (1998) apontam as vantagens de trabalhar a memória oral como recurso 

metodológico. Por essa razão, a metodologia de análise utilizada foi essencialmente de 

caráter qualitativo. Nos depoimentos dos anciões da nossa comunidade Fulni-ô, encontramos 

aspectos que relacionam sua vivência com o grupo social ao qual eles pertencem e, mais do 

que isso, essas memórias recuperam as relações conflituosas da resistência na afirmação e na 

formação da identidade étnica. 
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INTRODUÇÃO 

Na condição de indígena, quer como membro do nosso povo, quer como 

estudante do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UFPE/CAA, diversos 

são os desafios por nós enfrentados mediante as reflexões que envolvem o nosso 

povo. O maior desafio é o de refletir e escrever sobre a nossa história, na perspectiva 

acadêmica, considerando os conhecimentos acumulados através das gerações do 

povo Fulni-ô. Foi com base nessas reflexões e desafios que desenvolvemos, em 
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2010, no curso de licenciatura intercultural, uma pesquisa laboratorial sobre a 

história do nosso povo.  

A pesquisa buscou compreender aspectos importantes da história dos Fulni-ô 

através das memórias dos anciões da comunidade, principalmente aspectos que 

expressam a importância da valorização e da resistência da cultura indígena Fulni-ô 

frente ao processo de colonização.A pesquisa apontou para a reflexão crítica de como 

os indígenas Fulni-ô asseguraram a identidade étnica diante de tantas influências nos 

séculos de contato com os não índios, e como puderam proteger os seus valores 

culturais, considerando que uma das formas de resistência de nosso povo é a 

ocultação do ritual sagrado chamado de Ouricuri
5
·. 

No presente artigo, aprofundaremos, através de estudos teóricos, dois temas 

que se tornaram de nosso interesse a partir da realização da pesquisa no curso de 

licenciatura intercultural indígena: a memória oral como fonte de pesquisa e a origem 

do povo Fulniô através dos depoimentos dos anciões de nossa comunidade.  

O texto divide-se em três partes, a primeira, aponta para estudos que 

consideram a memória oral como importante fonte de pesquisa, a segunda analisa 

teoricamente aspectos da memória oral dos anciões que expressam a origem do povo 

Fulni-ô, e finalizando o texto, elaboramos comentários que entendemos como sendo 

relevantes sobre esta temática. 
 

HISTÓRIA E MEMÓRIA: TRAJETÓRIA DA PESQUISA  

 

Para aprofundar aspectos da memória oral como fonte de pesquisa, buscamos 

subsídios teóricos de pesquisadores/as que tratam do assunto. Tal proposta surgiu 

para nós depois que trabalhamos com a história oral dos anciões do povo Fulni-ô, no 

módulo de laboratório do curso intercultural. 

Sabemos que ao trabalhar com as memórias dos anciãos da comunidade 

estamos nos contrapondo à objetividade para a qual tendem certas concepções 

metodológicas de pesquisa, que desenvolvem a construção do conhecimento por 

meio de uma visão unilateral, linear e objetiva. Essas concepções desconfiam da 

validade de pesquisas que tem como fonte de pesquisa a memória oral. 

Na contramão da visão unilateral, linear e objetiva da pesquisa, 

pesquisadores/as como Bosi (1995, 2004), Felix (1998), Bernardo (1998) apontam as 

vantagens de trabalhar a memória oral como recurso metodológico. 

Nem sempre, no espaço acadêmico, a memória oral foi valorizada como fonte 

de pesquisa, a desvalorização acontece principalmente quando a partir do século 

XVIII, a história ganha status de ciência e, nesse contexto, os relatos orais e 

individuais não são considerados como fonte segura de pesquisa. 

Felix (1998) é outra pesquisadora que estuda o tema da memória oral como 

fonte de pesquisa, destacando que o pesquisador que trabalha com esse tema precisa 

se afastar da visão positivista da história – visão que defende que “o passado deve ser 

explicado pelo historiador e mostrado como algo que realmente aconteceu” (FELIX 

1998, p. 64). 

Para Felix, a desvalorização da memória oral se relaciona à concepção da 

chamada história tradicional, que “sustentada no seio do ideário iluminista, no fim do 

século XVIII, enfatiza a racionalidade difundindo a crença cientificista, segundo a 

qual a ciência passa a ser vista como única forma de conhecimento,produzindo 

verdades únicas, isto é, universais, absolutas e objetivas.  
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Outro aspecto destacado por Felix é que com o passar do tempo novos temas 

de pesquisa, que não eram considerados no espaço acadêmico, foram surgindo. 

Estudos referentes a mulheres, velhos, índios, negros, etc.Trata-se de buscar 

recuperar a memória dos excluídos da sociedade que permite “recuperar não só o 

ocorrido, como ressaltar as esperanças não realizadas do passado e que se inscrevem 

em um novo presente como um apelo para um futuro diferente” (Felix, 1998, p. 64). 

Nesse sentido, entendemos que os relatos orais dos anciões da comunidade 

Fulni-ô oferecem possibilidades de entendimento das especificidades da história 

cultural do povo, como por exemplo, a sua origem. Os dados que estão incluídos nos 

relatos, quando analisados, possibilitam atentar, no sentido de dar atenção, para os 

pontos contraditórios, distintos, da historicidade; e é nisso que reside a sua 

importância (BOSI, 2004).  

Nas obras “Memória e sociedade: lembranças de velhos” e “O tempo vivo da 

memória”, a pesquisadora BOSI (2004) compreende o ato de lembrar, revelado nos 

relatos e memória dos mais velhos,como um elemento importante para a realização 

de pesquisas. Todavia, a prática de investigação não deve cair numa “ideologização” 

da história, isto é, considerar a memória como uma expressão absoluta do processo 

histórico. Entendemos que a autora considera que a análise do cotidiano da memória 

não deve estar desassociada da história totalizante da sociedade. Bosi. 

BERNARDO (1998) também concorda que a memória oral é um recurso 

metodológico importante e afirma que por intermédio do acesso à história oral é 

possível superar a visão que diferencia história aprendida e história vivida. 

Consideramos importante destacar que no trato da preservação da memória ao 

longo da história trava-se uma batalha ideológica entre as chamadas “classe 

dominante” e “classe dominada”. Muitas vezes a memória das chamadas “classes 

dominadas” são silenciadas, tornando o que a Michel Pollakdenomina de memórias 

subterrâneas. Segundo Bernardo, 
 

A análise da memória a partir da contribuição teórica de Pollak 

permite que os significados dos silêncios, dos não ditos, dos 

conflitos, dos sentimentos de vergonha, dos constrangimentos 

sejam interpretados, desnudando relações sociais e por que não 

dizer do poder, nas quais as discriminações estão embutidas, 

iluminando inclusive a identidade do discriminado (BERNARDO, 

1998, p.34). 
 

Bernardo também se refere à memória individual como memória do grupo 

social, para a pesquisadora, a memória se volta para o interior dos grupos sociais, não 

se prendendo à realidade psíquica. 

Com base nos estudos realizados podemos verificar que o recurso da 

memória oral, como recurso metodológico, possibilita revelar as situações 

conflituosas, as discriminações, os jogos de poder entre os grupos sociais os quais 

são de suma importância na construção do saber e no fortalecimento da identidade do 

povo. De acordo com Quirino,“o relato oral é a maior fonte humana de conservação 

e difusão do saber, sem falar que é muito rica com fonte de dados para todas as 

ciências” (QUIRINO, 2006, p. 53, apud QUEROZ, 1988, p. 16). 

Nos depoimentos dos anciões da nossa comunidade, encontramos aspectos 

que relacionam sua vivência com o grupo social ao qual eles pertencem. Essas 

memórias recuperam as relações conflituosas da resistência na afirmação e formação 

da identidade étnica, e são essas informações que são parte de nosso trabalho. 
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ENTENDENDO ASPECTOS DA MEMÓRIA QUE TRATAM DA ORIGEM 

DO POVO FULNI-Ô 

 

Vários foram os estudos sobre a origem do povo Fulni-ô, como os de Melo 

(1929); Pinto (1956); Campos (2006) e Dantas (2010). Esses estudos abordaram os 

mais diferentes aspectos da história da origem do povo. Utilizaremos esses estudos 

para contextualizarmos, teoricamente, os depoimentos que os anciões da comunidade 

deram para nossa pesquisa sobre a origem do nosso povo. 

Através da história oral, Campos  investigou a origem do povo Fulniô. Sobre 

o assunto, Campos  comenta que: 

 
Segundo a história oral, aparentemente compartilhada entre os 

Fulni-ô, uma parte de seus antepassados habitava as margens do 

Rio Ipanema, principal rio perene da região, como na língua 

indígena deste povo rio equivale a Fuli, os que habitavam suas 

margens passaram a ser conhecidos como Fulni-ô. Assim, todos os 

indígenas que viviam em Águas Belas passaram, com o tempo, a 

serem reconhecidos como Fulni-ô (CAMPOS, 2006, p.26). 

 

Concordamos quando Campos aponta que a visão que explica a origem do 

povo Fulni-ô acima citada é aparentemente compartilhada entre os membros da 

comunidade. 

Segundo os depoimentos do índio Ostilio Marques (Fulni-ô), a nossa origem 

se deu pela junção de quatro famílias: Fôla, Brogadas ou Brobadas,Carnijós e 

Fowkhlasa. Segundo Ostilio Marques, 

 

Fôla é nossa famia, donde eu venho e na minha famia temnomeque 

é (ÊFEELIA
6

,) e era uma das famia maio antigamente, eles 

andavam pela pedra da bola e serra dos cavalos até o bento leite 

(OSTILIO MARQUES,78 anos, 2011)
7
.    

 

No relato, o índio Ostílio Marques expõe que é descendente da família Fola e 

que esses grupos tinham subdivisões dentro e fora delas:Fola, Brogadas, Carnijóse 

Fowkhlasa.A integração desses grupos étnicos e a miscigenação dos casamentos 

interétnicos deram origem ao nosso povo contemporâneo. Atualmente, é raro definir 

quem são os membros das famílias acima citadas porque essa junção surgiu a partir 

do período colonial de imposição cultural no qual os nossos nativos eram caçados 

como animais para serem domesticados. Em razão disso, as fugas constanteslevaram 

a união dos diversos grupos étnicos existentes em nossa região. 

A história que confere a auto-identificação do povo Fulni-ô aos antepassados 

dos Carnijós, Fola, Fokhlassa e Brogradá foi investigada pela pesquisadora Campos, 

que sobre o assunto comenta: 

 

                                                           
6
ÊFEELIA - Grupo de família grande ao qual o índio Ostílio Marques faz referência ao falar sobre 

sua família que pertence aos Fôla. 
7
 Procuramos nos relatos orais registrar as falas na integra, conservando a veracidade a que foi 

atribuído para a elaboração deste artigo. 
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Na autodenominação que fazem de si, muitos Fulni-ô se 

identificam como descendentes dos Carnijós, Fola, Fokhlassa e 

Brogradá, variando apenas a combinação entre elas. É comum 

também ouvi-los atribuir sua descendência aos Carnijós, enquanto 

as designações Fola, Fokhlassa e Brogodá seriam os clãs, sub 

grupos ou grupos independentes que compõem sua etnia. Apesar 

de muitas vezes ser esta a lógica que explica a descendência Fulni-

ô, este resgate carece de exatidão e, sobretudo, os termos Carnijós 

e Brogradá são enigmáticos, não sendo possível tirar conclusões 

sobre suas origens. (CAMPOS, 2006, p.26).  

 

Segundo Campos (p.26), “as teorias acadêmicas sobre a origem da formação 

desta etnia [Fulni-ô] divergem em suas conclusões”. Campos também comenta que 

as teorias de Pinto (1956:67)aproximam muito da versão que afirma que os índios 

Carnijós eram compostos por diversos clãs que habitavam o Vale do Ipanema. De 

acordo com Pinto: 
OsFoklasá viviam no Zumbi, na subida da Serra dos Cavalos 

(Foklasá significa lugar de muitas pedras). Os Fola, isto é, os bicos 

de patos, viviam mais para o sul, no vale do riacho do Funil, quase 

junto a Serra do Tanquinho (ainda hoje há um ribeiro, nesta zona, 

com o nome de Fola-fuli). Ambas as frações falavam a mesma 

língua dos Fulni-ô. Também há notícia de outra fração, de dialeto 

diferente, a dos Brogodá, ou Bragradá. (...) Os Brogradá parecem 

que não faziam parte da família lingüística dos Fulni-ô, pois este 

nome é estranho à língua yãthê. (PINTO, 1965, p. 67 

apudCAMPOS, 2006, p.27).  
 

Dantas (2010) também aponta que as teorias de Pinto são as mais bem elaboradas 

sobre a origem do povo Fulni-ô. Segundo ela: 

 

A elaboração de Estevão Pinto sobre as possíveis misturas 

ocorridas entre grupos diferentes que resultariam nos Fulniôs 

contemporâneos é a mais bem elaborada, por levar em 

consideração os vários deslocamentos dos índios, promovendo o 

contato e interações culturais numa pesquisa que partiu da 

investigação etnológica (DANTAS, 2010, p.50).  

 

Na perspectiva de Pinto, “houve tentativas de caracterizar os Fulni-ô como os 

últimos representantes dos Cariris históricos, no entanto, esta hipótese foi refutada 

com base em comparações lingüísticas”. (PINTO, 1965, p. 67 apudCAMPOS, 2006, 

p.27).  
Através de nossas observações e estudos verificamos que as hipóteses sobre a 

origem do nosso povo se deram a partir de junções intéretnicas. Campos (2006, p. 

27) ainda afirma que “há também a teoria de que o povo Fulni-ô seria descendente de 

duas tribos de índios igualmente identificados pelo etnônimo de Carnijó ou Carijó”.  

  Esses povos eram fundidos com outros, originando etnias a partir da 

ascendência dos chamados “civilizados”. A intenção do sistema dominante para com 

os nativos era formar uma nação homogeneizada na tentativa de camuflar as várias 

culturas existentes no país e, por conta disso, Quirino (2003) relaciona como essas 

junções de grupos étnicos sucediam diante das perseguições. 
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[...] sabemos que a mobilidade indígena era um fato decorrente, 

que as perseguições e fugas faziam os índios percorrerem os 

sertões. Assim como sabemos por meio de fontes históricas, que 

aconteceu a extinção de grupos étnicos, bem como a fusão de 

etnias nos aldeamentos missionários (QUIRINO, 2003, p.33). 

 

  É imprescindível descrever que os povos originários constituíam uma 

particularidade de vida, ou visão de mundo diferenciado, na qual cada povo não se 

misturava com outro com muita facilidade. Neste caso, muito antes do período 

colonial, os povos indígenas defendiam o seu território de grupos inimigos e foram 

obrigados a viver nesse sistema dominante.  

  Todavia, esses processos de dominação se estenderam até finais do século 

XIX. Nesse contexto, observamos a complexidade da origemdo nosso povo diante de 

tantas épocas remotas. No início do século XVIII, os índios da ribeira do IPANEMA 

e serra do COMUNATIjá eram denominados decarnijós ou carijó. Segundo Dantas 

(2010, p. 24), há indícios e documentos históricos que comprovam a existência de 

“duas aldeias de índios carapótos na localidade do COMUNATI
8
, entre 1681, e 

outra de índios xocós na ribeira do Ipanema em 1688”.  

  Muito antes dos nossos antigos carnijós habitarem essas localidades, isso 

provavelmente até o século XVII, xocós e carapótos foram reduzidos à fé cristã, e 

algunsprovavelmente tenham migradoao sul do Rio Ipanema até Alagoas. O que o 

nosso povo mesmo comprova, através das memórias resgatadas, é que alguns dos 

traços culturais dos índios destas etnias foram incorporados aos nossos antigos 

carnijós, como relata um ancião do nosso povo: 
Os índio cariri xokó é o único povo indígena do Nordeste que pode 

se juntar na nossa religião, isso aconteceu derde o nosso 

antepassado, que andava junto na busca de um luga bom pra fazer 

nossoritual sagrado, e hoje eles frequenta os três mês do oricuri( 

ABDON DOS SANTOS,65anos, 2011).  

 

 Sabemos que muitos povos decorrentes de segregações deram origem à 

formação de vários povos autóctones. No entanto, os carnijósdescendem, sobretudo, 

segundo Pinto, do grupo dos tarairious, nação de índios tapuias.  

 
Os tapuias, isto é, os índios da língua “travada”, que habitam a 

capitania de Pernambuco e territórios anexos estavam subdivididos 

em quatro principais “nações”, os “cariris”, os “caririwasis os 

“cariryjouws” e os “tarairiou” (PINTO, 1956, p.64). 

 

 A partir desses grupos de índios tapuias, que habitavam a região do interior 

do Nordeste, Pinto faz relação etnolinguística dos cariris e dos Fulini-ô. E então 

como já foi dito, ele descarta a possibilidade dos mesmos descenderem dos cariris. O 

estudo deste etnólogo, em suas indagações, caracterizou a língua do nosso povo 

coma forma linguística derivada dostarairius, econstatou que podia incluiro nosso 

linguajarno tronco linguístico Macro-Jê.  

                                                           
8
Segundo o professor da língua materna Yaathe Cícero de Brito,o termo COMUNATI surgiu quando 

um branco perguntou o nome da serra para um índio Fulni-ô. Ele respondeu ser naati. Que no 

idiomayaathequer dizer“como?”. Daí por diante, simplesmente ficou estabelecido o nome que deu 

origem a COMUNATI,com a junção de “naati+ como”  (forma aportuguesada). 
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 Apesar desse panorama da origem complexa de nosso povo, nesta pesquisa, 

tivemos muitos caminhos a trilhar desde as memórias de nossos anciões até os 

documentos históricos. Entretanto, não podemos esquecer que muitos grupos 

carnijóshabitavam e andavam espalhados pelo vale do Rio Ipanema
9

até as 

proximidades de Iati
10

, e de Saloá a Itaíba, no município pernambucano. Sabemos 

que a mobilidade dos nossos nativos ancestrais era muito frequente nesta região. 

Contudo, muitas são as suposições de onde e para aonde essas familiais indígenas se 

deslocavam, e qual seria, de fato, a lógica real da origem de um povo indígena de 

uma das mais intricadas etnias do Nordeste brasileiro.  

 Melo, em suas pesquisas na nossa aldeia em 1929, constatou, a partir dos 

relatos dos nossos antepassados daépoca, com um ancião de aproximadamente 90 

anos de idade cujo nome era índio Bento, que existiam duas aldeias de índios 

chamadas de carnijós da serra dos cavalos e carnijós da serra do comunati, e que 

esses povos não tinham relações muito harmoniosas em virtude de um jovem carnijó 

do comunatiter raptado uma índia fowkhlasa da serra dos cavalos, e que resultou no 

massacre entre eles e mais tarde na junção étnica dos dois grupos.  

 Depois desse grande conflito que marcou a nossa “história”, essas duas 

aldeias foram unidas coma derrota dos carnijós da serra dos cavalos. Nesse tempo, 

Melo confirmou com os mais velhosa existência deste fato, a partir das memórias de 

determinados anciãos carnijós deste período. E ainda hoje, muito dos nossos velhos 

têm em suas memórias o que seus avôs repassaram. Mediante isso, por muito tempo, 

Melo atrelou a nossa origem a dos antigos cariris, mas isso foi desfeito pelos estudos 

de Pinto (1965).  

 Todavia, são nos relatos das memórias e histórias narradas por nossos anciões 

que até hojemantemos e conservamos a nossa cultura quenos remeteà construção e 

efetivação da nossa identidade indígena, partindo do ponto de vista da ocultação da 

nossa religião do ouricuri. Portanto, foi essa forma espontânea de conservar a 

históriano interior de uma mente humana que garantiua longevidade de nosso povo 

indígena. 

 Nas narrativas de memória do índio José Ribeiro Filho, percebemos que ele 

descende dos carnijós da serra do comunati, e fala com clareza que saímos da mistura 

de outros povos como érelatado nesse trabalho e inclui na constituição do povo 

Fulni-ôos índios da família da cacimba cercada, zona próxima a Serra de 

Tanquinhos. 

 De acordo, ainda, com as memórias dos mais velhos, possa ser que com a 

redução dos índios carapótos exocós na nossa regiãotenha se formado a família da 

cacimba cercada, a qual o velho índio José Ribeiro Filho chama de wliaets’tuliane.
11

 

Deste modo, é possível dizer agora, seguindo os caminhos de documentos históricos, 

e os relatos das memórias dos nossos mais velhos, que as nossas raízes são de cinco 

grupos distintos, e segundo o grandessíssimo velho acima citado diz: 
 

Há os veio antigo, o inicio da nossa formação, eu não sei mas do 

que eles, mai eu via falar queerafôla, wliaets’tuliane, Brogada, 

fowkhlasa.Eram muito que chegaro, nós não somo mais puro hoje 

                                                           
9
Território onde os carnijós habitavam. 

10
Iati (nossa casa ou nossa morada), nome indígena da etnia Fulni-ô o qual tem origem do idioma 

Yaathe e é desconhecido pelos habitantes desta cidade. 
11

Wliaets’tuliane, nome dado a um grupo étnico que habitava nas proximidades da serra preta, e se 

chamavam de cacimba cercada. 
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Nemsabemodizêbém qual família nós somo, chegaram muito 

naardeia e se misturaro( JOSÉ RIBEIRO FILHO, 70 ANOS, 

2011). 

 

Concordamos com o índio José Ribeiro Filho quando expressa em suas 

narrativas que o começo de tudo, sobre a formação de nossos antepassados ele 

desconhece mais do que os mais velhos dele. De tal modo, o que importa é que 

sabemos, pela memória dos nossos mais velhos, que o nosso povo se formaram de 

misturas multiétnicas e que com o passar do tempo, surgiu à gênese de cinco 

linhagens de famílias étnicas que compuseram a organização atual dos Fulni-ô. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, tivemos a oportunidade de registrar relatos importantes da 

história e da memória do nosso povo. As memórias tratam das relações da construção 

da identidade étnica na nossa comunidade, diante de influências advindas da cultura 

dominante. Esse trabalho também nos oportunizou usar a memória dos anciões do 

nosso povo como fonte de pesquisa, expressando a importância e a valorização das 

questões relacionadas com a memória e a origem do povoFulni-ô.  

 Em relação à cultura indígena do nosso povo, que por tantas épocas remotas 

vem se afirmando e se reafirmando nas suas práticas culturais, mostramos que a 

história e as memórias dos mais velhos são as fontes de conservação dessa cultura, 

muitas vezes ocultadas aos não índios.  

 O nosso povo possui uma cultura dinâmica e resistente, semelhante a um pé 

de árvore que contém em sua estrutura folhas, galhos, troncos e raízes. Nesse sentido, 

a cultura dominante dos não índios extraiu de nosso povo do tronco às folhas, mas 

não conseguiu extrair as nossas raízes que são bem profundas. A cada tronco e 

galhoscortados, brotavam-se outros por conta do enraizamento da árvore ser firme na 

terra, ou seja, a nossa cultura não foi extinta.  

 Apesar dos não índios terem desejado e feito adormecer, por algum tempo, a 

nossa cultura e forma de praticá-la, essa não morreu e nem ficou esquecida no tempo. 

Os nossos valores culturais foram conservados nas memórias dos mais velhos do 

nosso povo, criando um rico acervo histórico e cultural do povo Fulni-ô que nos fez 

resistir às imposições colonialistas sofridas até hoje. 
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