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Resumo: Este trabalho investiga aspectos da oralidade perdida na atualidade na cidade de Pacajus 

no Ceará, situada na região metropolitana da capital Fortaleza. O principal objetivo desse estudo é 

restabelecer pela memória saberes como lendas, causos e ditos populares que pertencem a esta 

cidade, mas que com o passar dos anos e com a desvalorização cultural local, são desconhecidos 

hoje por grande parte dos seus moradores. O percurso metodológico se utiliza de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo com entrevista semiestruturada com os moradores e registro em 

diário de bordo. 
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Introdução 

 

A decisão de fazer a pesquisa partiu primeiramente pelo desejo de conhecer melhor 

a cultura da cidade de Pacajus no Ceará, no intuito de ajudar a compartilhar esses saberes. 

Esta inquietação surgiu a partir do momento que nos distanciamos da cidade, visto que, 

inseridos em seu contexto, com seus hábitos e costumes não nos foi possível perceber a 

desvalorização dos seus saberes culturais. 

 Por diversos motivos Pacajus ficou esquecida, entre eles, a desvalorização da 

cultura local e a falta de responsabilidade de diligentes. Desse modo, acreditando no 

potencial de trabalho, de cultura e de seus moradores, o objetivo principal deste estudo é 

investigar a memória e os valores orais, visto que, desde cedo nas escolas, nas praças, na 

televisão e na internet estamos sendo educados a valorizar o que pertence a outros povos. 

Se começarmos desde já, a conhecer melhor o que pertence a nós, provavelmente essa 

realidade possa se modificar, já que muitas vezes essa deficiência parte da falta da 

disseminação dos valores deixados por nossos antepassados. 

A metodologia utiliza-se de pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturada com 

os moradores, registro em diário de bordo e estudo do Mapeamento das Expressões 

Culturais do Município para a obtenção do selo UNICEF
1
. Partimos desse material para 

                                                           
1
 A obtenção do selo vem reconhecer e aprovar o município como apto em sua finalidade política e social. 

mailto:izabela.wegila@gmail.com
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fazermos o levantamento de algumas histórias, lendas, causos e ditos populares entendendo 

este último como expressões populares, palavras e modo de falar, que possam enriquecer o 

patrimônio cultural de Pacajus e tornar-se público do conhecimento de todos. 

 

1. Pacajus – Adentrando ao território  

 

Pacajus é um município da região metropolitana que está localizado há 51km da 

capital Fortaleza no estado do Ceará. De acordo com a pesquisa ela foi inicialmente 

habitada pelos índios Paiacus por volta do ano de 1707. Neste período a cidade chamava-se 

Guarani, depois Missão dos Paiacus, Monte-Mor, Monte-Mor-o-velho, e Pacajus desde 

1943.  

 

Com a transferência dos índios para Portalegre, no Rio Grande do Norte 

em 1762, o local no qual foi construída uma capela de taipa e algumas 

casas passou a ser sítio Monte-Mor-o-Velho, que teve como 

administradores dois moradores de Cascavel: o sargento-mor Jerônimo de 

Antas Ribeiro e o padre José de Sousa. Através da missão, depois 

sesmarias e ao redor da Igreja Velha (construída pelos índios no século 

XIX e que ainda existe) surgiu o núcleo urbano que hoje chama-se 

Pacajus. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS, 2012.)  

 

Segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Pacajus 

possui atualmente em torno de 61.838 mil habitantes que estão divididos em três distritos: 

Pacajus sendo a sede do município e os distritos de Itaipaba e Pascoal. 

Sua economia é baseada no comércio em geral, na agricultura, principalmente no 

cultivo do caju com a produção de doces e cajuína
2
 e da castanha, que possui um grande 

número de exportação. Além da mão de obra do agricultor, temos também grandes 

empresas que produzem sucos que são comercializados para todo o Brasil. Atualmente o 

número de indústrias tem crescido, principalmente com a parceria do município de 

Horizonte que emprega grande maioria dos pacajuenses em suas indústrias. Outra área de 

economia da cidade é o turismo, que também tem sua participação com os eventos 

culturais e religiosos.  

O movimento cultural se faz através dos festivais de quadrilhas, o Festival do Caju, 

Festival do Milho, Festa da Mandioca, que ocorre juntamente com o aniversário da cidade, 

Feira da Cultura Pacajuense e vários festejos religiosos, entre estes a paixão de Cristo que 

hoje é apoiada e reconhecida pela prefeitura e pelos moradores como um evento religioso 

cativo e tantos outros que acontecem anualmente.  

Além disso, a prefeitura possui um projeto de criar o Museu da História de Pacajus. 

Percebemos essa iniciativa a partir de documentos oficiais datados do século XIX e do 

início do século XX que foram coletados no Arquivo Público e na Biblioteca Meneses 

Pimentel, e também fotografias e filmagens que foram adquiridas com as famílias locais, 

demonstrando ações concretas para a realização deste equipamento para a manutenção da 

história.  

                                                           
2
 Bebida feita a base do caju. 



Anais eletrônicos do XVI Congresso Brasileiro de Folclore - UFSC, Florianópolis, 14 a 18 de outubro de 2013 

3 

O Museu contará também com o material coletado no Mapeamento das Expressões 

Culturais do Município, que teve um grande papel no registro dos valores culturais da 

cidade, pois, movimentou a juventude em busca de sua própria história e de seus saberes e 

fazeres locais e que por ter metodologia indicada pelo selo UNICEF garantiu o apoio 

político educacional da cidade. 

É necessário ressaltar a importância do que foi registrado principalmente quando 

este material puder chegar às mãos de toda a comunidade pacajuense, pela disseminação 

por meio da educação e atividades culturais, pois além de reconhecerem estes saberes e 

costumes, também poderão garantir valorização dessas para as futuras gerações por meio 

do acesso a tudo que foi registrado.  

 

2. Lendas, causos e ditos populares: sua importância para a formação cultural 

 

Existem diversos meios de perpassar e manter viva uma cultura e uma tradição, 

uma delas é a linguagem oral, que faz parte da formação do homem e que para nós é 

imprescindível na perpetuação de sua identidade, já que é por meio desta que o homem 

mantém sua história. Percebemos isso ao analisar a afirmação de Silva, corroborando para 

nossa ideia: 

 

Para pensar sobre a importância da linguagem no processo de formação 

cultural, não se pode desvinculá-la da Literatura Oral, uma vez que as 

narrativas – entendidas em seu sentido mais amplo – atuam na difusão de 

valores e tradições culturais correspondentes há um tempo e espaço 

determinados. Por meio do ato de contar/narrar histórias, os homens 

foram perpetuando sua própria história, suas trajetórias pessoais, seus 

conhecimentos, sua cultura e suas visões de mundo. (SILVA, et al,2009; 

p. 23) 

 

Por conseguinte, observamos como a linguagem oral é importante nesse processo 

de formação, tendo em vista que é umas das formas mais usadas de ensinar e compreender, 

já que esta faz parte naturalmente do nosso cotidiano. Se pensarmos nos valores que 

possam ser deixados para uma determinada localidade, notaremos que a linguagem oral é a 

maneira que o homem encontrou de comunicar e ensinar o que quer que seja, pois esta está 

intrínseca na nossa vida.  

Portanto, esses valores passam a fazer parte da identidade de um povo que pode vir 

a ser (re) significada como qualquer tradição, se insistido não é esquecido, mas renovado. 

Podemos observar que a linguagem oral possui diversas formas de comunicar. Dentre 

estas, temos as lendas, causos e ditos populares, bases das nossas pesquisas. Para isso, é 

necessário haver uma explicação a cerca destas linguagens. 

Segundo Paniago (apud CHAVES et al, 2007; p. 16  ), “A lenda é uma narrativa 

que vai em torno de um personagem real, ou em torno de algum acidente geográfico, de 

uma cidade, de um fato”. Sendo assim elas explicam e denotam acontecimentos, possuindo 

também outro caráter bastante presente em sua estrutura. Explica Cascudo: 
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[...] uma das principais características das lendas é que o mundo 

sobrenatural é parte essencial delas. Toda lenda é composta de algum 

traço ‘sobrenatural’, que está além da natureza, pode-se dizer: além da 

realidade. (CASCUDO, 1978 p. 271, citado por SALES, 2007 p. 70). 

 

Partindo destes dois pensamentos, compreendemos então que a lenda tanto pode ter 

uma narrativa real, com um toque sobrenatural, como pode também possuir o caráter 

estritamente ficcional visando explicar, fazer compreender algo. Sempre que narradas 

podem se modificar, vai depender de quem conte e da maneira como é contada, isso 

acontece não só com as lendas, mas com qualquer saber e valor que é passado oralmente 

pois estes, possuem a capacidade de transformação. 

Por sua vez os causos segundo Campos são: 

 

[...] um tipo de narrativa popular encontrada, mais frequentemente, no 

Nordeste brasileiro. A maneira como se conta um causo lembra o estilo 

da lenda. É narrado como quem conta uma história que começa com Era 

uma vez, explorando o humor do inusitado, mas que tem a intenção de 

relatar um evento passado e uma mensagem verdadeira e de valor moral. 

(CAMPOS, 2009. p. 1) 

 

Podemos observar que existem características em comum entre lendas e causos, 

como a utilização de histórias retiradas da vida de uma comunidade, seus costumes, suas 

curiosidades e acontecimentos. Contudo, diferente das lendas, são necessariamente 

verdadeiros, entretanto sua história em si pode ser alterada e receber uma certa comicidade, 

tendo em vista que seu objetivo é, além do aspecto moral, fazer rir, muitas vezes até pela 

desgraça alheia.  

Os ditos populares são expressões, frases ou modo de falar característicos de uma 

localidade, podendo ser estritamente de conhecimento local ou universal. Pinto corrobora 

com nossa ideia ao afirmar que: 

 

[...] os ditos populares, esses, são conceitos emitidos por pessoas, e que, 

de alguma maneira, fixaram-se na memória de um povo por bem 

exprimirem alguma ideia ou imagem. Coisas que foram ditas e que, por 

razões diversas, se tornaram exatamente isso: ditos populares, 

conhecidos, inesquecíveis, às vezes universais. (PINTO, p. 13, 2000) 

 

Os causos, as lendas e as expressões aqui investigadas foram estudadas a partir do 

mapeamento citado e de entrevistas. Queremos contribuir, assim, com o registro e com o 

compartilhamento dos valores orais que facilmente podem se esvair se não perpassados e 

valorizados, mostrando desta forma a importância destes para a compreensão cultural desta 

cidade. 
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3. Entre histórias e sujeitos 

 

Percebemos na entrevista de Dona Maria de Lourdes
3
 e de Dona Maria do Socorro

4
, 

ambas moradoras do bairro Buriti, as histórias de seus familiares que relatavam que 

Pacajus inicialmente se chamava Monte Mor, depois Guarani e finalmente quando virou 

cidade passou a se chamar Pacajus. Maria do Socorro ainda nos explica o significado de 

alguns bairros e nomes de rua.  

A central Rua Guarani era conhecida como Rua da Mutuca, pois havia uma grande 

quantidade de Mutucas
5
 isso devido ao fato de existir uma grande área coberta por mato o 

que atraia os insetos para as casas da região. Já no caso do bairro Buriti dos Esmeros, 

temos esse nome devido a tradicional família dos Esmeros, que inicialmente ocupava boa 

parte do bairro. 

Seu William
6
 nos explica a história sobre o nome do bairro Lagoa Seca. No bairro 

existia uma lagoa conhecida pelos agricultores de Baixio, onde jorrava água pelos lados e 

rapidamente secava, por isso recebeu o nome de Lagoa Seca. Para Seu William é muito 

importante para os jovens e para os moradores que eles saibam a história do seu bairro, que 

mesmo a lagoa estando seca, o bairro continua crescendo.  

 Outras narrativas interessantes são sobre os possíveis cemitérios de Pacajus. 

Patrício
7
 afirma que aprendeu em sua escola que o atual estádio de futebol foi construído 

em cima do cemitério dos antigos índios Paiacus, já Dona Maria do Socorro diz que a 

Praça das Cruz das Almas foi construída em cima de um cemitério e que por isso recebeu 

este nome.  

É notório no discurso dos entrevistados a crença em acontecimentos e ditos 

sobrenaturais, ou segundo eles “histórias de visagens”. A maioria nunca presenciou, mas 

como essas histórias foram contadas muitas vezes pelos mais velhos, eles dizem acreditar, 

seja por medo de passar por alguma experiência do tipo ou por respeito pelo narrador da 

história. Brustolin corrobora com a nossa visão ao afirmar que:  

 

A maneira de contar os acontecimentos que se tornam à história de uma 

comunidade ou região é característica de cada pessoa que o faz. Durante a 

narração, o narrador as incrementa conforme o objetivo que se propôs ao 

contá-las, seja ele ensinar, provocar medo, como maneira de refrear 

principalmente as crianças e jovens, educar, divertir ou distrair. 

(BRUSTOLIN, pag. 218) 

 

Então, o narrador insere suas características no modo de contar de acordo com o 

seu objetivo. Dependendo da entonação uma história pode ser assustadora ou engraçada, 

por exemplo, isso ficará a critério de cada pessoa. Notamos isso na narração de Victória
8
 

                                                           
3
 Maria de Lourdes Ferreira, 62 anos. Nasceu e mora em Pacajus no bairro Buriti. 

4
 Maria do Socorro de Oliveira Lima, 59 anos. Nasceu e mora em Pacajus no bairro Buriti. 

5
 Inseto grande parecido com uma mosca. 

6
 José William da Silva, 54 anos. Mora em Pacajus há 50 anos. 

7
 Patrício Ramonn Teixeira Lira, 21 anos. Nasceu e mora em Pacajus no bairro Banguê. 

8
 Evillyn Victória de Assis Lima, 13 anos. Nasceu em Fortaleza-Ce, mora em Pacajus há alguns meses, mas 

sempre conviveu lá. 
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que conta a lenda da “mulher de branco” que ficava no final do beco onde ela mora, orando 

para salvar a alma. Segundo ela, foi sua vizinha, uma senhora de 66 anos que contou. 

Apesar de dizer que não acredita, pois não tem medo, observamos que sua versão possui 

um ar mais misterioso do que o de sua vizinha, que não quis se identificar, mas que contou 

a mesma história, com pequenas modificações é claro, com um ar despojado, porém com 

respeito, pois esta diz ter conhecido uma pessoa que viu a “mulher de branco”, e acabou 

morrendo. 

Temos também o exemplo de Dona Cícera
9
 que ouvia de sua mãe a lenda da 

“Burrinha do Padre”. A mulher que namorasse um padre, uma vez na semana se 

transformava em burrinha
10

 e saia nas estradas correndo e passando por sete igrejas 

batendo nas portas.  Por outro lado, Seu Gregório
11

 conta que reza a lenda de um pai que 

fica montado em seu filho, vagando pela noite que é conhecido também como “Burrinha 

do Padre”. Sai pela noite assoviando e assustando as pessoas, e se alguém estiver na rua ele 

o persegue. De acordo com os relatos, este filho matou seu pai e está pagando seus 

pecados.  

Jordana
12

 nos conta uma lenda que ouvia de sua avó. Como os membros de sua 

família moraram por um longo período na fazenda Guarani ela ouvia histórias contadas 

sobre o fundador de uma empresa local ter um pacto com o demônio e por conta disso 

construiu uma igreja. Quando era tentado por ele, saia de sua casa para ir até lá, mas para 

que não fosse visto pela população ele mandou fazer um túnel que ia de sua casa até a 

igreja, para poder fugir das tentações do demônio. 

 Outro relato de Dona Maria de Lourdes que chegou a presenciar os enterros feitos 

dentro de redes. Os mais pobres não tinham condições de comprar caixão, então eram 

levados em cortejo dentro de uma rede apoiada com dois pedaços de pau, onde quatro 

pessoas carregavam. Segundo ela, seu avô de madrugada ouvia e via pessoas gritando, 

balançando dentro da rede na rua Tabelião José Gama Filho, na qual ela ainda mora. 

Encontramos também uma história religiosa. Dona Maria do Socorro relata que nos 

tempos de seca suas tias e conhecidos realizavam um engraçado ritual. Para chover alguém 

deveria roubar temporariamente São José, padroeiro do Ceará. O santo ficaria roubado até 

que chovesse. Depois disso o “ladrão” do santo comunicava ao seu dono o que ele tinha 

feito, mas que era por uma boa causa. Assim preparava-se um altar e o santo era devolvido 

em uma bela procissão, findando em uma festa bem animada. 

Muitas são as lendas sobre animais e a natureza. Encontramos uma história contada 

por duas pessoas e com versões diferentes. Primeiro foi a do Sr. Hildeberg
13

 que afirmou 

ter visto uma cobra engolindo um bezerro na beira de um açude. Muito surpreso saiu para 

chamar os amigos, quando estes surgem nada está acontecendo e conta ele que até hoje 

riem de sua cara. 

 Por outro lado, José
14

 diz que existe uma cobra grande no Beira-Açude que mata as 

pessoas. Recentemente houve um caso e embora fale que tenha medo, não deixa de tomar 

                                                           
9
 Maria Cícera Soares de Freitas, 76 anos. Nasceu e mora em Pacajus no bairro Buriti. 

10
 Assim como na lenda do lobisomem que se transformava nas sextas-feiras, a burrinha também tinha seu 

dia de transformação, mas que não foi citado na entrevista. 
11

 José Gregório de Paula, não forneceu a idade. Mora em Pacajus há 74 anos. 
12

 Jordana Karlla Martins, 22 anos. Nasceu e mora em Pacajus. 
13

 Hildeberg Fernandes Pereira, 25 anos. Nasceu em Choró São Paulo-Ce e mora em Pacajus há 25 anos. 
14

 Francisco José Assis Maciel, 14 anos. Nasceu em Fortaleza e mora em Pacajus há 14 anos. 
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banho neste açude. Dona Maria do Socorro também nos conta uma história deste tipo. O 

“Açude do Luiz Carlos” vez ou outra gemia, de acordo com os moradores, era a água do 

açude que chamava as pessoas para morte através desse gemido. Sempre que isso 

acontecia, alguém morria. Há uns oito anos o açude gemeu novamente e dias depois três 

crianças da mesma família morreram afogadas. 

Outra lenda contada por duas pessoas é a do “Batatão”, ou “Bola de Fogo” ou “A 

Cabeça de Fogo”. Por volta de 1982 Seu José
15

 diz ter visto uma bola de fogo que corria 

pela mata fazendo um barulho estrondoso. Mesmo assustado continuou a caminhar e pediu 

a proteção de Deus e Nossa Senhora, quando de repente avista um cavalo magro e alto 

perto do fogo, onde este formava a cabeça do cavalo. Já a Dona Cícera conta a mesma 

história, mas sem cavalo envolvido. Nunca viu esta tal bola de fogo, mas já ouviu falar por 

muitas pessoas. 

Entre a comunidade de Base e Alto Alegre existe uma enorme pedra branca 

conhecida como “pedra das almas” ou “pedra encantada”. Dona Hosana
16

 conta que 

antigamente eram três pedras, porém vieram alguns americanos e levaram duas, a pedra 

maior eles não conseguiram levar. Desde então as pessoas costuma ver algumas visões 

nela, como galinha choca, pessoas fumando, mulher loira flutuando, padres rezando, etc. 

Certa vez alguém passou ao meio dia e viu uma janela aberta com dinheiro e esta pessoa 

sumiu misteriosamente. Outros dizem que ao meio dia aparece uma chave para abri-la e 

encontrar um tesouro. Até hoje muitos são os mistérios envolvendo esta pedra. 

Não podemos deixar de citar as lendas indígenas já que a cidade de Pacajus foi 

inicialmente habitada pelos índios Paiacus, que dentre outras importância históricas 

construíram uma igreja católica hoje conhecida como igreja velha. Seu Pedro
17

 um 

assumido contador de histórias, nos relata a lenda do “Padre Branco”. Em tempos que a 

água era rara e sagrada na tribo dos índios Paiacus, aparecia um Padre já nos momentos de 

desespero e num estalar de dedos, surgia uma fonte jorrando água e saciava a sede da tribo. 

Segundo Seu Pedro, foi a partir daí que os costumes indígenas foram aumentando e eles 

passaram a crer em superstições. 

Quem nos conta a lenda da “Mandioca” é a Dona Raimunda
18

. Mara a filha de um 

cacique vivia sonhando com um amor, mas na sua tribo ninguém lhe conquistara. Certa 

noite sonhou com um belo rapaz e acabou se apaixonando por ele. Ao acordar entra em 

uma profunda tristeza, pois tudo não passara de um sonho. Tempos depois Mara embora 

virgem, aparece grávida, o que enfurece seu pai. Nasce então uma menina branca e de 

cabelos loiros, recebe o nome de Mandi. Mais tarde a criança adoece e morre. A mãe 

desolada a enterra e passa dias chorando, deixando cair leite de seus peitos na sepultura. 

Tempos depois surge uma fenda no chão, a mãe surpresa e achando ser a o corpo da filha 

querendo sair, remove a terra e encontra apenas raízes brancas como Mandi que ao serem 

raspadas exalavam um aroma agradável. Naquela mesma noite um jovem loiro aparece em 

sonho para o cacique revelando o motivo do nascimento de Mandi: ela é filha da terra e 

veio para tornar-se o principal alimento da tribo.  

Nosso estudo localizou várias expressões locais muito conhecidas pela comunidade, 

dentre muitas citamos algumas: 

                                                           
15

 José. Não forneceu outras informações. 
16

 Hosana Carneiro da Silva, não forneceu a idade. Mora em Pacajus há 71 anos. 
17

 Pedro Rodrigues do Nascimento, 47 anos. Nasceu em Fortaleza e mora em Pacajus há 12 anos. 
18

 Raimunda Batista Braga, 62 anos. Nasceu e mora em Pacajus. 
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Pra onde tu rai? Doente tu rem? - Para onde tu vai? De onde tu vem? 

(Elisa, 04 anos) 

Ramo simbora pessoal, pra casa, que estou caxingando do pé! 

(Raimundo, 48 anos) 

Peça um pacote de custela de vaca, escuro de meter medo no olho! 

(Raimundo, 48 anos) 

É so o mi desbuiado! - Algo ou alguém muito bonito. (Aldenizia, 38 

anos) 

Mermo que pia! - comida salgada (Maria do Socorro de Assis Batista, 49 

anos) 

Iga! - Expressão de nojo. (Maria do Socorro de Assis Batista, 49 anos) 

Mas sostô! e Num tô dizendo mermo! - Expressão de repreensão, quando 

alguém faz algo errado. (Maria do Socorro de Assis Batista, 49 anos). 

Gua! - Expressão de nojo (Francisco José, 14 anos) 

Tempo do bumba. - antigo (Maria do Socorro, 59 anos) 

Tertúlias - eram festas onde as pessoas se encontravam para ouvir disco 

de cera na radiola. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Quartinha - vasilha de barro. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Cabaça - fruto utilizado para fazer vasilhas. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Fussura - comida feita com a cabeça da criação (bode, cabra ou carneiro) 

coração, fígado, rim. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Coité - fruto que retirava dele uma espécie de cabaça só que mais fina e 

delicada. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Alguidar - Bacia feita de barro. (Maria do Socorro, 59 anos) 

Bolacheira - Carro que antigamente passava nas ruas vendendo bolacha. 

(Maria do Socorro, 59 anos) 

Bazar - Era uma festa onde as pessoas se encontrava para ouvir rádio, 

dançar e se divertir. (Maria Cícera, 76 anos) 

Prato “de Aguite” e “procelona” - prato feito com material semelhante 

ao ferro. (Maria Cícera, 76 anos) 

 

 

 

Considerações finais 

 

Mesmo com um bom material coletado na pesquisa, notamos que a maioria das 

histórias não eram repetidas tampouco de conhecimento dos moradores.  Provavelmente 

isso se dá por vários motivos. Como a falta de interesse dos jovens em ouvir essas histórias 

(fala dos idosos), e a decisão dos mais velhos de não insistir em contar no que incide no 

resguardo destas expressões na memória. Também notamos que entre as lendas, os causos 

e as expressões populares, o primeiro teve um maior número de relatos. Entretanto boa 

parte das expressões foram coletadas da observação do modo de falar das pessoas, visto 

que quando perguntávamos eles afirmavam não conhecer . 
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  É sabido que a expressão cultural de uma localidade deve ser reconhecida e 

valorizada, não só pelos moradores, mas também pelos dirigentes políticos, pois estes 

possuem o poder de apoiar contribuindo com o reconhecimento desses valores 

promovendo políticas públicas de incentivo.  

Estas foram apenas algumas de muitas lendas, causos e expressões populares que 

foram registradas através deste estudo. Por fim queremos agradecer à Prefeitura Municipal 

de Pacajus pelo acesso as informações contidas no mapeamento e principalmente aos 

moradores que gentilmente contribuíram com suas informações. 
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