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RESUMO: Propomos um estudo de natureza biográfica, uma biografia histórica, 

entendendo-a como instrumento de pesquisa. O biografado é Noé Mendes, historiador e 

folclorista piauiense, entusiasta da cultura, do patrimônio e seu registro de forma a 

garantir o direito à memória.  

Noé Mendes, como é lembrado e homenageado em diversos espaços, nasceu no dia 17 

de janeiro de 1940, em Simplício Mendes, Piauí. Diplomado em Ciências Jurídicas e 

Sociais, em Filosofia e Teologia; cursou Teologia na Universidade Gregoriana de 

Roma, ingressou em seguida na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Como 

pesquisador e professor da UFPI, identificou, registrou e analisou, em suportes diversos, 

tradições culturais ancestrais; realizou um mapa cultural do Piauí, escreveu e incentivou 

manifestações populares. O seu interesse foi pelo estudo, registro, salvaguarda e 

divulgação de saberes e fazeres imersos em uma cultura marcada por transformações 

lentas. 

Neste trabalho, entendemos a biografia como um instrumento da pesquisa histórica. 

Pretendemos discutir sobre a cultura piauiense a partir de um personagem – o 

historiador, professor e folclorista Noé Mendes. 

A temporalidade do estudo são as décadas de 1970 a 1990, anos emblemáticos na 

investigação e produção realizadas por Mendes. Pretendemos reconstituir uma história 

do biografado a partir dos espaços públicos vivenciados por ele, o que nos interessa é 

perceber o sujeito imerso na sociedade como produtor e incentivador da cultura material 

e imaterial de seu tempo, como incentivador e divulgador do Folclore Piauiense; 

constitui um rico e complexo acervo de notas e registros fotográfico e em vídeo. Sua 

presença nas mídias local e nacional, seu interesse pela cultura, pela pesquisa e pelas 

instituições pelas quais passou e que criou, motiva a compreensão desse personagem 

imerso em uma rede de sociabilidades diversas. 

 


