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As referências ao mito da “pedra de raio” datam da época medieval, quando era considerada 
como uma espécie de amuleto contra os raios. Com o advento das grandes navegações, os 
eruditos perceberam que, na realidade, se tratava de uma ferramenta como as utili zadas pelas 
populações do “Novo Mundo” , dado que intensificou os debates sobre o seu significado. 
Estas discussões permaneceram no âmbito intelectual, distante da maioria da população, que 
continuou transmitindo o mito de geração a geração até chegar os dias atuais.  
Abordar as diferentes versões da narrativa sobre a “pedra de raio” e suas ressignificações, 
entendidas na dinâmica da sócio-diversidade cultural,  bem como nos processos de 
colonização da Zona da Mata Mineira consiste nosso principal objetivo.  
Metodologicamente este estudo se insere nas preocupações da História Regional. Enquanto 
proposta de pesquisa serão realizadas pesquisas bibliográfica, com enforque sobre a  Historia 
cultural e a cultura popular, tanto em nossa região quanto européia. Em seguida serão 
coletados relatos orais dos camponeses da Zona da Mata Mineira que conhecem e vivem o 
mito revitalizado, transmitindo-o às novas gerações. Em oposição ao contexto europeu, a 
“pedra de raio” aqui, é entendida enquanto objeto que atrai os raios e consequentemente a 
destruição. Partirmos do pressuposto de que a cultura é “uma série de atos de comunicação” e 
em sociedades que predomina a oralidade, a palavra representa um valor vital nas relações 
humanas. A oralidade é assim, a principal expressão da memória. 
As transformações nas tradições ocorrem em função da dinâmica histórico-cultural das 
sociedades. Encontramos as bases dessa ressignificação na própria funcionalidade do objeto, 
enquanto ferramenta utilizada pelos ameríndios. As machadinhas eram o exemplo perfeito do 
atraso tecnológico. Além disso, a idolatria inerente ao artefato, era uma prática condenada 
pela Igreja, responsável pela inserção do indígena à sociedade colonial brasileira. Como 
hipótese de trabalho, postulamos a forte influência religiosa na ressignificação do artefato no 
ethos de nossa população rural, obrigada a afastar de seu cotidiano um instrumento, que 
representava não só um atraso tecnológico, mas também um perigo para aqueles que o 
possuíam.   


