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Assunto: Processo n'. 01450.0 10229/2008-82 referente o Registro do
Caboclinho no Livro du Formas de Expressão do Património Cultural Imaterial

A Sra. Coordenadora de Registro do Departamento do Património Imaterial,

IPHAN, encaminho o seguinte PARECER:

Tenta-se do lnrecer conclusivo da etapa de instrução técnica do processo IPHAN

n'. 01450.010229/2008-82 sobre o Kgistro do Caboclinho, aberto no Departamento do

Património Imaterial, em julho de 2008, a partir da solicitação encaminhada pelo

Govemo do Estado de Pemambuco em 07 de dezembro de 2007 e posteriores

diligençiamentos relacionados ao cumprimento da Resolução n' 001/2006 e com a

anuência de representantes de grupos de Caboclinho e outros milhares de cidadãos.

através de abaixo-assinado recolhido no carnaval do ano de 2008 nas cidades de recite,

Vitoria de Santo Antro, Nazué da Mata, Goiana, Bezenos, Triunfo, Pesqueira, Petrolina

e Salgueiro/PE. Acompanha o requerimento, o Memorando n'. 230/08 IPHAN-PE de 02

de abril de 2008 dirigido ao Presidente do lphan, no qual a Superintendência do lphan

em Pemambuco realiza avaliação técnica prelimina .e encamüúa documentação e
mateda! informativo sobre Q bem cultural.

(

( 1. Histórico do Processo

Em 07 de dezembro de 2007, o então govemador do estado de Pernambuco,

Eduardo Campos, envia ofício n. 659/2007 - GG/PE ao então Minisüo da Cultura,

senhor Gi[berto Gi[, solicitando apoio do Govemo Federal pam instauração do processo

de reconhecimento pelo lphan para os bens culturais Caboclinho, Cavalo Marinho,

Maracatu Nação e Maracatu Rural no Lido das Fomias de Expressão.

O ministro da Cultura responde ao Govemador, aüavés do Oficio n.
096/2007/GM/MinC, .de 19 .de dezembro de 2007, informando que o assunto fora

encaminhado ao Presidente do lphan, Luiz Ferrando de Almeida, para devidas

providências. 0 Oficio n. 3338/2007/GM/MinC do Gabinete do Ministro solicita, no

mesmo dia, posicionamento do lphan quanto à solicitação do Govemador de

Pemambuco. Em 21 de dezembro de 2007, o Gabinete da Presidência do lphan,
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encaminha os Ofícios supracitados ao DPI.

Em 27 de dezembro de 2007, o DPI acusa o recebimento da documentação e

informa os prowdimentos pua pedidos de Registro (Oâcio no 0220/07-

GAB/DPUlphan), referenciando a Resolução n.01, de 3 de agosto de 2006:

Infomlamos, no entanto, que é necessário o envio de um pedido de Registro pam cada

bem cultural em tela, separadamente, endereçado ao Presidente do lphan, para que

possamos proceder à abertura dos processos administrativos de Registro

separadamente.

Em 01 de abril de 2008, o Govemador de Pemambuco encaminha ao

Superintendente Regional da 5a SR/IPHAN/MinC, Frederico Farias Neves Almeida, o
Oficio no 1 96/2008 -- GG/PE, contendo anexos: Proposta de ca/dlcürura, referências

bibliogíúficas e documentais, citas de anuência eom msinaturas de representantes de

grupos de Caboclinhos e da sociedade, depoimentos orais, registros fotográficos e

audiovisuais de campo e documentação mínima disponível.

Em ]5 de maio de 2008, o governador de Pemambuco, envia ao presidente do

lphan o Oficio n. 308/200&-GG/PE, solicitando o registro do Caboclinho no Limo das

Fomtas de Expressão do Património Imaterial.

Em atendimento ao Decreto n. 3S51/2000 e à Resolução n. 1/2006, o então

Secretário de Cultura do Estado de Pemambuco, Marmelo Canuto Mendes, envia

novamente o pedido de Registro à então presidente do lphan, Jurema de Sousa

Machado, no dia 29 de setembro de 20 14.

A pertinência do pedido de Registro foi aprovada na l la. reunião da Câmara do

Patíímõnio Imaterial, no dia 16 de maio de 2008, que delibaou pela continuidade da

instrução do processo, considerando que a pesquisa para instrução do reconhecimento,

devesse aproftuldar a -identificação da oconência do Caboclinho, estendendo a

documentação pam outros estados da Federação, além do estado de Pemambuco. Além

da questão da área de ocorrência do bem, os conselheiros ponderaram que se abordasse

na pesquisa as semelhanças e distinções do "Caboclinho" com as "Tribos de índios",

uma vez que a literatura folclorista algumas vezes parte se referir às duas expressões
como o mesmo bem cultural.

Após a análise do documento de Candidatura do Caboclinho remetido pelo

Govemo do Estado de Pemambuço, o DPI junto com a Superintendência do lphan em
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Pemambuco avaliou a neassidade de aproftmdamento da cuacterização etnográfica e

atualizada do t)$m ÇBI.tule e de wus deentores, demanda que poderia sçr solucionada

com o desenvolvimento do Inventário Nacional de Referências Culturais/INRC

orientado à identificação do Caboclinho, ação que seria desenvolvida pela Fundação de

Património Histórico e Artístico de Pemambuco/FUNDARPE (fls.246-247).

A autorização de cessão da metodologia do INRC para a FUNDARPE foi

fomlalizada e seu desenvolvimento acompanhado pela equipe técnica da
Superintendência do lphan em Pemambuco, confomle descrição da Nota Técnica

n.0]/2013/ROS/IPlIAN:-PE/MinC. O proponente, auavés da Fundação do Paüímõnio

Histórico e Adstico de Pemambuco/FUNDARPE, contratou a Associação Respeita

Januário pam realização do INRC do Cabocllnho.

A tramitação de documentos dentro do processo enquadra-se na legislação

vigente pam o Registro de bens culturais como Património Cultural do Brasil, conforme

Decreto n.355 1 /2000 e Resolução n.0 1/2006.

f

2. Estratégias par'a a caracterização c valoração do Caboclinho
A partir do momento que você pega um arco pra dançar. parece que alguém

aptowita qu \ocê à dana;aitdo. Têm wrlais horas que loeê w e anepãa.

(...) Isso é mbocto irradiando. que a partir do momento que é envio deles,

eles choram arrodiando. (:ada um daqueles que tá dançando caboKlinho le»i

nltl c:aboclo ou a cabocla que toma canta. leet haA'er também com a religião.

lnrque eu acho que cabocbnho sem religião não ê atada não. Temi que icr

(lzandm Maciel. conhecida como loco. DOSSIÊ. 2012. p. 106)

2. 1. O {l-RC CABOCLINHO

A pesquisa etnográfica e a documentação atualizada do bem cultural foram

sistematizadas a partir do inventário Nwiona] de Referências Cultuiws/INRC, que

pemlitiu a produção de conhecimento sobre o Caboclinho lnm subsidiar a elaboração de

seu Dossiê de Registro. O prowsso de exwução do INRC estendeu-se entre novembro

de 20 1] .e abril de 2013, e foi .aplicado .IBla .dsgwlaçao.de .Pe$qu/!a Real i/p.Jun.líórlo

ÍHIU9, empKsa sediada em Rwiíe (PE), que rwortou o sítio da pesquisa no Estado de

Pemambuço. O INRC foi realizado em 5 etapas e deu-se de fomta concomitann a

elaboração do texto do Dossiê de Registro e da produção dos vídeos documentais. A

equipe de l»squisa dividiu o sitio em duas localidades, quais wlam a Zona da Mata
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Note de Pemambuco ou Maü Setentrional, abrangendo os municípios de Goiana,

Byenos Airn, ltaqui.tiílga e Tmcunhaém; s-a loçelidade siHada na Região Meílopolilma

de Reage. abrangendo Olind& Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão dos Guaiampes.

Cabo de Santo Agostinho e Recite.

A pesquisa do INRC íoi sistematizada a parir das seguintes categorias:

v' Fomlas de Expansão:
' Agremiações;
' Dança (ou manobras);
. Música;
- Loas (que são toadas de exaltação e invocação)

/ Celebraçõn=
. Camavai:
. Ritual da Caçada do bode
. Rituais de calçamento;

+" Ofícios e Modos de Fazer
. Estandartes;
. iadtu!!!etttãria:
. Instrumentos musicas(caMcax& prwca, gaita, cara e bombo).

/ Lugares
. Baixo de Agua Fria Recifê/PE

A Etapa de Levantamento Preliminu identificou 48 gmpos ou agnmiações

situados em temtódos expandidos às duw lowlidades selwionadas m segunda etapa do
INRC,

Grupos Inventariados:

1 . Caboclinho Tupi-Guwmi(BuenosAires/PE)

2. Associação Caboclinho Índio Brasileiro (Buenos Airn/PE)
3. Caboclinho Cahaés de Goiana (Goiva/PE)

4. Caboclinho União 7 Flexas (Goiana/PE)

S. Caboclinho Cmindé de Colara (Goiana/PE)

6. Tribo de índios TaMyaras(Goiva/PE)

7. Caboclinhos Tapuya Cmyndé Goiana (Golada/PE)

8. Caboçlinho Potiguwes(Catana/PE)

9. Caboclinhos Flwha Negm da Tribo Tíuká (Goiana/PE)

1 0.Caboclinho Tupynaê (Goiana/PE )

l l .Cabocltnho Tupynambá (Goiana/PE)

1 2.Caboclinho CaWpós(Golada/PE)

)
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13.Tribo de Índio Canindé Brasileiro (ltaquitin8a/PE)

1 4.CBboçlinho 7 FIBRas do Reçiíie (Reçiüê/PE)

15.Tribo Indígena Carijós(Recifb/PE)

1 6.Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguases (Recifê/PE)

1 7.Tribo de Caboclinhos Tupi de Cavaleiro {Rwifê/PE)

1 8.Tribo Caboclinho Canindés do Recite (Recifê/PE)

1 9.Clube Camavalesco Tribo Indígena Tupã (ReciüUPE)

20.Tribo Caboclinho Tniká(Reciüê/PE)

21 .Tribo.Caboclixiho Tupulambá(Recifes'E)

22.Tribo Indigem Flecha Negra (Recifê/PE)

23.Tribo Tapuias Câmara(Reciíê/PE)

24.Tribo Taquamci (Rwifê/PE)

25.Clube Camavalesco Misto Caboclinho Tabaiares (ReciüUPE)

26.Tribo Aíapahós(Recifb/PE)

27.Tribo Guaianás(Reclfb/PE)

28.Tribo de Índio Tupiniquins (R@iFê/PE)

29.Caboclinho Oxossi Pena Bran« (Reçi6ê/PE)

30.Tribo Indígena Cobra Coral (Recifê/PE)

31 .Tribo Paianaguases (RecifUPE)

32.Tribo de Índios Tupi Oriental (RKifê/PE)

33.Agremiação Camavalesca Tubo Indígena Caboclinho Tainá (Reci6ê/PE)

34.Clube Carnavalesco Tribo Indígena Kapinawa (Reciüb/PE)

35.Caboclinho 7 Flexas de São Lourenm (Sao Lowenço/PE)

36.Tribo Caboclinho Canindé de São Lourenço(São Lounnça/'PE & ReçiÊê/PE)

37.Tribo Tupi Guarmi de Camaiagibe(Camaragibe/PE)

38.Caboclüüo Canindé de Camamgibe (Camümgibe/PE)

39.Tribo Caboçlinho Canindé (Jaboatão dos Guaampes/PE)

40.Caboclinho Vaporá (Cabo dc Sm/o J8os/anho/PE)

4 1 .Caboclinho do Cabo Chibo (in memoríam) - (Cabo dc Santo

Agostinho/PE)

42.Tribo Indígena CanUós (Olinda/PE)

43.Clube da Tribo TaWyós (Tribo) - (Olinda/PE)

44.Clube de Índios Tupi Guarams (Olinda/PE)

45.Caboclinho Sítio Melão (Bom Jardim/PE)



46.Caboclo do Alto de São rosé (Bom Jardim/PE)

47.Tubo índio Canindé(ltlunbé/PE)

48.Tribo Águia Negra (ltambérPE)

O DOSSÚ DE REGISIRO DO CABOCLIN!!Q

A pesquisa do INRC subsidiou 8 elaboração de um Dossiê dc Rcgistro do

Caboclinho, a parir de dados bibliográficos e elnográücos coletados em campo, cqo

texto foi complementado por iníomtações compaíülhadas pela equipe mulüdisciplinu

composta por detentores e estudioso do bem cultural. Logo de inicio, o texto do Dossiê

informa a urência de ntudos existente sobre a "Caboclinho", de mráter etnogránlço,

ao que os autores supõem está relacionada à busca por uma "puKza etnia" nos bens

culturais empa«ndida pelas pesqús&dores da àea da çultum pápula.

')

. A bib]iogmfia sobre o bem cu]tura] e o próprio texto do Dossiê relacionam o

"Caboclinho" ou 'Caboclinhos" a uma herança indígena, provavelmente. vinculada a

memória da participação indígem nas guclías pela disputa do temtórío da çolõni& as

vezes ao lado dos portugueses. ousas. conta eles. Apeou do texto admitir o trânsito de

lxns culturais para além das ftontciras étnicas e situa a miscigenação do nordeste

brasileiro, a frequente vinculação do Caboclinho a uma herança indígena coiTobom essa

perspectiva de pureza e aborda muito supeMcialmente a assochção dessa expressão

cultural a um personagem cuja etnicidade vem sendo alojada do discurso da identidade
nacional - o mboclo. )

A comum associação dos gwpos de Caboclinho com o período do Carnaval.
resultmte da difusão massiva e re@ntemente midiátia dessa wtebração. esconde aos

olhos de um observador não iniciado, a profunda vinculação nligíosa dos
brincantes/detentora com o culto da Jurema e, portanto, com o culto das entidades

espirituais denominadas "Caboclos". Cabe destaca que o Dossiê aborda esses dois

aspectos que caracterizam o bem cultural: seu Gaiata profano, exprnsado no Camava].

mas não segmentado de seu çaütu s8gmdo. fmdamentado nas praticas nligiosas aüo-

indigena-brasileiras.

De acordo com o Dossiê (2012). "os caboclinhos sào grupos populares de

representação da cultura indígena, que se apresentam principalmente, mas não
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exclusivamente, durante o Camaval". (DOSSIE, 20 12, p. 15). A importância do período

camavalnço para os gmpos wlá pxHetlüe na dçdimção çom !que .a grande maoria dos

caboçlinhos dedica a produção pam as apresentações que ocorrem nesse período.

desenvolvendo uma estwtum logística, orçamentária, artística (ensaios, con6êçção dos

adereços) e religiosa (calçamento, oferendas etc.) pam sua exKução. Essa estmum é

viabilizada pela organização dos grupos em agKmiações c8m&valescas.

C)s grupos de Caboclinho se aprwentam geralmente nas ruas. A peúomtance

reluiom dança, müsim e, em alguns casos, um rwitaüvo ou drama (DOSSIE, 2012.

p. 18). sendo perwptivel o declínio da pKsença dos autos. principalmente, entre os
gmpos do Rocifc.C

A dança é cxccuada pelos paiücipantcs. que w aprcsenuain.
geralmente. cm dws üilu. cada um deles postando uma prcaca.
adereço/insuumento musical. em forma dc ano e flecha, também
denominado bucha ou flecha. A músim aprnmta uma sonoridade
sinllular, tanto pelos insaumcntos empregados - alguns exclusivos do
C8boclinho - quanta pelos aspectos musicais (rimos. melodias etc,).
propriamente ditos. Consiste essa música em melodias «ccuüdas na
gaita - flauta nt& de quatro üwos, wnfcçcionada principalmente çm
alumínio, PVC ou latão -. wompanhadü por um mcmbranohne -
denominado twol. sumo ou bombo -. um idiofone de chocalhar.
podendo scr um camcaxá ou lm ganzá(também denominado por
grupos da Zona da Mau Norte de Pemambuço de "mineiro' ou
simplesmente "mama')., além da jü mencionada praça. Alguns
grupos utilizam também um atabaque. membranoíone de fomiato
cónico ou cilíndrico. executado exclusivamente em um riüno
denominado macumba (ou macumbinha) de Índio. (DOSSIE. p. 18)

Apesw dessa estmtum básim do Cabaclinho, a perfomiance, a indumentãna e a

nomenclatura dos personagens se diferem entre m grupos variando, também, de uma

região pam ouça ou às vezes dentro da mesma localidade. A pesquisa de campo

Identificou entre os mboclinhos identificados danças, adereços e estnRum musical

distintos. "Essas di6crençm se awntuam quando compaínmos os caboclinhos da Região

Metropolitana do Recite wm os da Mata Norte de Pemambuco e, ainda mais, quando

comparamos gmpos de Pemambuco, Pamiba e Rio Grande do Norte". (DOSSIE, 2012.

Através de uma extensa rwisão da btbliagrania produzida sobre expressões

culturais nlacionadas ou semelhantes a estnitura do Caboclinho - como as Tribos de

índios, Toros, gmpos de índios afhcanos, etc. - o Dossiê historiciza o bem cultural

aüavés de citações às pesquisas de Rodrigues de Carvalho, em seu Cmcioneiío do

P- 19)
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Noite, publicado em 1903 e reeditado em 1928 e 19ó7; de Máho de Andrade, balizadas

mue 1928 ç ]929. na Pgi.alba e Rio Grande do Nartç c em i938, na Misto de Pe«luisas

Folclórica; de Gonçalves Femandes, no ano de 1938, levantadas em Jogo Pessoa; dc

Reger Bastide, em O Fo/c'&)re /14Ugico do Na/deste; de Mário Meio. "Subsídios pam a
Povilenda Brasileira'. Remato Almeida. "Cabo»linho", ambos de 1947; de Théo

Brandão. descritas no texto panlo Congro:sso Brasileiro de FolcloK, de 1951; de

Guerra-Peixe, realizadas nos anos 1950 e publicada em 1 9S6, sob o titulo "Caboclinhos

do Recite"; da pesquisa de Katarina Real, empreendida nos anos 1950, quando de forma

inédita. destacou a relação ergue os caboclinhos e a Mau Norte, e o aspecn religioso

desses grupos

Assim, pam que se possa alêrir a valomção do bem cultural como Patümõnío
Cultural do Brasil. é importante repetir na descrição da estruluM e perfomtance do

Caboclinho, comidemndo sua mação çom o Carnaval e CQm a Kligiosidade.

)

A identificação, no INRC. das agremiações como forma de expressão de

nfaência pam o Caboclinho indica que, além de se constituírem como espaços

fomtadores de sentidos e significados diversos. as agremiações camavalncas funcionam

também como categoria onde se expressam aspectos da socialização, de celebração, de

manifestação das mações polítiçu e de nproduç&o do caráter lúdico.

Tuta M Região Metropolitania do Rwife quanto nia Mau Note. a maioria das

agremiações ou grupos possui sede provisóíi& que, normatmene, funciona na própria

residência do seu representante. Essas sedes/nsidências são usadas para a produção e

amtazenamento dos adereços e da indumentária dos grupos, usam como. pam a

realização de rituais sagrados. que podem ou não abrigar um terwiro.

As agremiações situiadas na Zona da Mata Norte vivem uma situação de
vulnembilidade económica e social maior, pois RI)atem a crise da economia açucweim

na ngião e a prwartedade dos serviços públicos oferecidos pelos municípios: são ainda

composta por gmpos historicamente mmginalizados das politicas públicas. que durante

séculos foram subaltemizados pela ordem económica, A equipe da pesquisa acredita que

a quantidade expressiva de caboclinhos na Região Metropolitana de Recite se deve a

migração de trabalhadores da Zona da Mata Norte, que se integram e se afimwn na

cidade a parir d& identidade camavaluca. agenizüildoan nas agnmiações onde são

2.2.1

)
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acolhidos e onde se ressignificam.

O Dmstê aH)nta.BindR, .a existênçio de wn dinamismo Pêra o $wBmçnto de novos

grupos/ agremiaçõn deHvados. primipalmente. por dissidências; além dos conflitos

intemos, o texto destaca a presença de um clima de compedçào cnuc os grupos.

ücetttuado pelos concurws de Camaval e pela consequente disputa de rwursos
fínmwirw.

2.2.2. 1ndumentáriõ

O texto do Dossiê descrwe a indumentária dos grupos de Caboclinhos constituída

por saios (mullKrn usam Guio. o homem utilizam M altura dos joelhos). tangas,

peitilho. placas. coca, diadema {pesam em média de 10 a 15 quilos), sapato ou ténis.

estandarte. O uso de gola. fõHa(calça de cetim) e camisa(vestimenta masculinas) 6oiam

observadas apenas no grupo Caboclinho Índio Brasileiro, do município de Buenos
AifesOE,

A indumentária e M adereços são emplumadas e omamentados com muito brilho.

Lantejoulas, miçangas, pedras, lona, veludo, lama. ente Quilos tipos de tecidos são

utilizados na sus cobri:cção, além de madeira. cartolina, papelão, papel laminado. cola

branca, cola de siliçonc, gliter. Meia penteada de diversas cores. plumas e tipos de penas

- de ema, casão, pavão. chichi]a(parte do mbo do gato composta por penas curtas).

entre outins ] DOSSIE. 20 ]2. p.78). Essa estética colorida e abrilhantada. de acordo com

representantes dos grupos entrwistados, conuibui para a atmtividade de jovens.

associando a autoestima à valorização desm nüeréncia cu]tura]

O estandarte da agremiação. usam como os ouros adacços, conulbui pam a

identidade estética do grupo. Os cstandana nomtalmente ostentam a imagem do

caboclo que identifica a tribo. que pode wr representado pintado ou através ntxação de

um boneco. O e:standane é também um item de desclassificação do gmpo no Concurso

das Agnmiações CaíDavalncas do Reciâc.

As entrwistas wncedidas pelos detentores à equipe dc pesquisa informam que a

concorrência estimulada pelo convulso do Carnaval acabou criando padíües estéticos

mais homogeneizados às indumentárias, o que vem pressionando os grupos a adotMem

padrões de qualidade muito similares na conlêcção de adereços e indumentárias-

Vale salienta que essas tmnsfomiaçõcs são legitimados cm umü
opcmção mmplcxa. dc seleção c interpretação. mu marcadas por
rclõçõn dc poda. Deste modo. configuram-K. aos poucos. como
significativas pan toda a comunidade dc caboclinhw. sendo
incoíporadu ao seu arwnal estético. (DOSSIE. 20 1 2. p.83)

C

(

9

1/'



)

Estandarte Cabactitlho 7 fiocw*
Fonte {NRC Caboclilüas. F4@09

Estandarte Cabacliaba Caninde de Caiam
INRC Caboclinhos , F40-Q$

2.2.3. Personagens e MusicalidadgDQICêblçliDbQ!

Os personagens dos grupos de Caboclinhos da Região Metropolitana do Recite e

da Zona da Mata Norte coincidem, com algumas pequenas diferenças de nomenclatum.

Os personagens identificados foram Reis e Rainhas, Cummins, Caboclo Chefe, Mestn,

Contra-Mestre, Casal de Caciques, Cumndeiro, Mãe e Pai dos Curumins, Mãe da Tribo,

Pai da Tribo, Bandeirista, Pagé, Pé de Bandeiras, Puxmtes, Tenente e Capitão, Caboclo

espião, Feiticeiro, Porta-Estandarte, Poria-Bandeira, Caboclo de Frente, Tapuias, Peras,

Caboclo e Gabada.

A origem da musicalidade do Caboclinho é obueto de reflexões e curiosidade de

pesquisadores, que tendem a associa-la aos padrões musicais indígenas. O próprio Março

de Andmde, em sua pesquisa não identificou Küuências musicológicas dos Caboclinhos

em outras.expKssões da cultura brasileira "'traços recorrentes que pudessem explicar a

sonoridade dos caboclinhos e identifica suas possíveis origens". (DOSSIE, 20 1 2, p.87)

De acordo com a técnica do DPI/IPHAN. Sua Morais(na Nota Técnica n'

029/2015 CGIR/DPI, avaliando o processo do INRC do Caboclinho), "a música do

Caboclinho é predominantemente instrumental. estando os sons vacas Klacionados às

loas" e aos "gritos de guerra". Quando um membro do Caboclinho, geralmente o

'cacique da tribo", puxa ou grita uma loa, a orquestra silencia e os integrantes

)
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respondem. Os participantes comtituem-se de grupos popularn que "ã.zelam do

cprMVBI o locos da suB çriBlivid8dç. pxpínsivid8dp f rçsislênci8." (çiDção do vídeo

curo pam o Registro).

A mhica, exnutada por uma gaio(ou flauta feia). é acompanhada por
instrumentos de percussão(idiofoncs e membranofones) e consiste em um tema

melódico curto composto por variações ou improvisações soba esw tema Essa música,

é denominada ritmo. toque ou batida. Seus principus ritmos são os seguintes: perra.

guerra. tesoura, baixo, macumba de índio e pisada ou cambada A presença da "vof' na

musica do CabocUnho restlüge-se aos "Pitas de guerra" e as "loas". que silencnm a

orquestra quedo sào enteados.

O conjunto dos músicos do Caboclinho é identificado como baque, temo.

orquestra ou batucada.

Os insüumentos quc compõe o temo sãa 8 gBi (ou flauta); um
idiofone de chwalhn. podendo s« um çõmcuá ou um 8anzá(também
denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pcmambuw de
'mineiro" ou simplcsmmtc 'mümw'); um mcmbruofonc, que pode
sa tarol (ou çaixü de guclm). um surdo ou um bombo; e & pRaGa (ou
brwha). Alguns pupos utilizam também um aubaque (ou canga).
mcmbmnofane de fomlato cónico ou cilíndrico, executado
cxelusivammte no ritmo denomimdo macumba (ou macumbinha) dc
índio. (DOSSIE, 2012, p.88)

A pesquisa identificou que não existe regísüo, na música bruileir& do uso de

flauta netas não associado à musicalidade indígena Perwbe-se uma tendência, no texto.

a associa o uso da "gaita" a populações indígenas do nordeste, Goma os/"un#araru.

assim mmo a um uso sagrado pam homenagear messes e cabelos da Jurem& Vale

salienta ainda, que as uibos de índios camavalescas também utilizam a gaita.

Essa gaita é fabricada geralmente pelo próprio músico. 8 partir de materiais como

PVC, alumínio ou latão (em fiinção da e«assaz da labora). A ceia de abelha utilizada na

embwadum é responsável pela "afinação" do instrumento. Cabe aponta que o mel, nas

religiões aRo-brasileiras é alimento oüaecido aos caboclos e 3 Oxóssi, orixá relacionado

à caça e as matas.



Gaita. Fonte: ])ossiê Caboclinhos. 2012. p.96

O Camcaxá, instnunento que nssoa como chocalho, é encontrado unicamente nos

caboclinhos. O instrumen© (que üoi escolhido pela equipe de pesquisa para a identidade

visual do INRC c do[)ossiê) é Gesto de metal. trazendo entre 5 a 7 umpanas, qw

reproduzem o som de váhos maracâs ao mesmo tempo Os Caiaxás são executados um

em cada mão, e por seu excessivo peso, exige bastante forca e resistência física do

músico, que, geralmente, o executa durante os movimentos cenográficos. (DOSSIE,

2012, P. 89)

+.. =; )

)

Camoaxd. CamamBibe/PE - Foto Sandro Guimaràu.
l?ante: Dossiê Cabociinbo& 2Q1 2, p.99

Placa Foto Felipe Pcr«. Fonte: Dossiê. 201 2. p.26

A preaca é mais um instrumento exclusivo dos caboclinhos, consistindo em um

instnimento em Forma de arco e flecha que 'produz som de estalo ao ser executada.

funcionando também como adereço. "E o Único instrumento executado fora da

orquestra, por pessoas que não possuem. necessariamente, nenhuma habilidade musical.

Permite, por outro lado, que todos os membros atuem como músicos, aproximando

ainda mais música e dança". (DOSSIE, 2012, p. 89-90)
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Os instrumentos penussivos como o aübaque e a conta são utilizados nos

Cabwlitlhos do Rççille apew d«QITB .n fJüwyção do ri.tmo dçnomin8do "maçumba".

Em razão da influência que o camaval do Recite vem tomando. há alguns anos. os

grupos da Mata Norte estão inserindo esse insuumento e Q dano nele exnutado. Nas

entíwistas mncedidas pelos grupos de Caboclinhos. esm influêwia do Concurso das

Agremiações Camavalescu do Recite aparece mm frequência, indicando uma cone

penetração de outros elementos musicais sobre os grupos da Maü Norte.

Algum d% fiulliw ta d« atui&imw@ peia cabaclinttos d& Mau NafK
(g1}6rn. maçuml3a,. porá e b i& ) © adüpuçõw pela quis w 8mpw
pns&mm 6 anda escüo pasmado. antes e depois do mBresso na refatdo
Conwlso; (DOSSl& 20} 2, p. 90)'c

2.2.4. Aspectos da dana do Caboclinho

O processo de idmtifícação apontou 8 eüstência de três momentos específicos pna

u danças: os ensuos (ou minou), as aposentações públicas e os desfiles de concursos

de Carnaval. A dmça no Cabochnho está associada fundamentalmente ao que se chama

de "manabm'. Segundo a ÉHa dw brincmtn. a manobra se üaduzüia em um tipo dc

movimento. enquanto o conUunüo delas se chamara "passo de dança" ou "oonogtafia'

A sua execução nas passwelas durante o Camaval seria denominada "evolução", nome

utilizado pelo Conçwso de carnaval do Recite.

(
O kxto do Dossiê aprewnta uma diversidade de manobras refentites aos toques.

Dentre as identificadas desçam-se a "guerra". o "balão", o "perto" e a "macumba do

índio' (não exwut8da por todas © agremiações de Caboclinho). Cada toque tem

cornspondência com um wnjunto de manobras, sendo que as manobras pedem variar

conforme o ritmo definido pelo toque da preaca/flecM.

As manobras acontnem demão de uma estnitwa coíeogránica chamada cordão.

oqanimdo em duas fileiras de caboclos e caboclas. que se movem simultaneamente

num mesmo sentido. Esse dHlocamento ooorn dç fomla difcnnciada nos envios. onde

há a movimentação das duas fileiras de uma extremidade à outra da rua (ida e vinda).

quando símultanewnente ocorrem o deslocamento no condão e u manobra; e em outros

contextos de apíewntaçào, como no Cnnaval das agremiações. onde o Cabelinho

mminha num espaço defiúdo, durante um tempo pré"determinado pela organização, ou

em palcos ou pinças. onde se apresentam sem caminhar. execuündo mais evoluções e

13



coreograltas

Durante o toque 'guerra" são puxados alguns pontos de Caboçlo. pequenos versos

que contam as qualidades e proezas do Caboclo que nomeia a Agremiação. O canto

desses versos é fundamental para a continuidade do entusiasmo e participação dos

Como entre tantas expressões da çultum populw, a Uansmissão de sabões no

Caboclinho está anelada ã observação e à prática, orientada pela uansmissão oml de

conhecimentos dos mais antigos na manifataçào pam os musjovens. cuja frequência de

encontros se inicia no ngundo semntre e vai até o período do camaval.
)

2.2.5. Ána de OWHnênci8 do bem cu]turü]

Pam o planeamento das ações de salvaguarda do bem a ser registado. é

imporbnte definir mmo o Dossiê de Registno trata a área de ocorrência do bem cultural,

construção essa apoiada, em crude parte. pela leitura da bibliogianm produzida soba o

tema e soba os grupos de cultura populu associados as regiões nordestinas ao norte dc
Pemambuco.

A pesquisa contratada pam a elaboração do Dossiê identificou refuênciw

bibliográficas sobre a existência de grupos nos estados de Pemambuço. Pamiba. Rio

Grande do Norte (município de Ceará-Miram), Alagoas e Mina Gerais (Montes CIMos.

Belo Horizonte. Seno, Diamantina e Arüponga). Como complemento ao levantamento

documental realizado pelo INRC, a equipe do DPI realizou pesquisa no acervo de

mapeamentos documentais fomenudos pelo çdi.ul do PNPt/[PHAN ç poduzidos entre

os mos de 200$2007, que indimram a pnsença atiça de grupos de Caboclinho nos

estados da Pamíba e de Alagoasi. Além das informações lwantadas no dossiê e nos

mapeamentos documentais. existem iníormaçõn da presença de gnipos de Caboclinho

na Ilha de Itapanca, estado da Bahia (http://www.ipu.ba.gov.br/noticias/ipac-

acompanha-hoje-7-as.- 1 6h-os-caboclinhos-deitapanca:

http://bacia.com.br/viverbahia/cultura'folclore). Cabe destacar, que a pesquisa

bibliográfica e documental realizada pam o dossiê afimia que existe concentração de

)

l Amrvo de dados produüdas pelos profetas contemplados no edital PNPI nlaclonados a
mapeameatas dowmenuis está organizado e gerido peia Coordenação Cem! de SalvPaguarda do
t)opto do Pati$mâítio Imaurial/IPHAN. A deftntções eRGo a'idas ne mat lb! enconü'a-w anexa
ao pa!"ece r.
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grupos de Caboclinho na região metropolitana do Reçife e na Zona da Mata Norte

Pemambucana, onde 6oínm ngiglBdos mais de 70 gwpos.

De ac,ordo com os dados sistematizados nos Mapeammtos documentais do

Património Imaterial. onde aparnem reüêrências ao bem cultuml, as infomtações
identificam o Cabelinho e as Tribos de ódios como bem culturais distintos.

Apesar do indicativo da presença dos grupos em diversos estados do Nordeste

brasileiro, essa maior concentração da expressão cultural na Zona da Mata Norte de

Pemambuco. pam os pesquisadora do INRC, estaria associada à pnsença dos antigos

aldeamentos indígenas. nas regiõn de Recite e .OJüda e mantidos em atívidade até

meados do século XIX; o que explicaria "a expix:ssiva presença de práticas culturais

como o culta da Jurema e a presença marcante da nlgura do caboclo na cultura populw -

Caboclo de Lança, do Mamcatu Rural, Caboclo de Ourub& do Cavalo Marinho e a

"cabocana", dos caboclinhos." (DOSSIE, 2012, p. 14).
Uma possível cartografia do Caboclinho (desenhada como dissemos, a partir de

wna sistematização da bibliagraâta disponível) estende-se soba uma àea que vai desde

Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Existem registios de gupos com a mesma

denominação em Alagoas(auto dos ceboclinhw) e. na Paraiba. mas também em regiões

fom do Nordwte, como Minas Gerais (Montes Claros. Belo Horizonte, Seno.

Diamantina e Amponga).

Buscando atender a demanda pela mmcterimçào da oconência do bem. apontada

pe 8 Comam do.Paairnõnio Imaterial, os pesquisadores identificwam que na Paraíba.'«"

espniHicamente na região da mpital, Jogo Pessoa. existe forte predominância das

denominada tribos indígenas, tribos de Índios ou simplesmente tribos.

'A üibo é um bcm cultural que. cm diversos asp«tos. inclusive
históricos c Guturais, é bastante próümo ao Caboclhho. Sloq
encontradas momienie, na Paraíba. Pemambuco apnsenu uma
qumddade bcm menor desses grupos se wmpuado ao número de
cüboclinhos. Ambas © categoria sio frequentemente cottfündidu.
pelas widcntcs semelhanças (a música. por exemplo). Os participantes
dos dois bens. no entanto. fazem questão dc aHimiw quc são categorias
distintas. (...) Existe. ainda hoW. entre estudiosos e mesmo enürc os
bdncantes desses grupos certa dificuldade cm esnbelccu u &onuiras
mtn Cab«linhos c Tribos. Q fato é quc. cm quc pesem as difennças.
há umü intednOuênçia atava enfie ambw. (DOSSIE. 20 1 2.p. 1 6)

/
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O Dossiê aponta ainda semelhanças enfie as Loas entoadas por grupos de

Pcmambuw e do Rio Gtmde do Norte. o que w apresenta como mais um elemento de

aproximação dnsn grupos, para além da denomimção da fomla de expnssào.



Pam definir uma possível árw de ocorrência do Caboclinho. é necessário

considerar que M üronteiias culturais são fluidos ç .trBnsit8m pam além das üronüeiw

geopolíticas definidas pelo Estado. Assim como é possa'el cruza os dados da pnsença

de aldeamentos indígenas nos séculos passados no tcmtório expedido de Olinda com

os territórios onde existem agremiações e grupos de Caboclinho anualmente; é possível

enüecruzar a abrangência do bem cultural aos territórios onde foram centrais os

enconaos étnico-culturais e a própha mestiçagem dessas populaçõn pam a
sobrevivência da economia ]oca], o que nos tarja um escapo envolvendo muita partes

da região Nordeste do Bruil

r,- A identidade do Cabelinho. apontada na texto como composta de uma
''sonoridade única, por uma dattça e por uma indumentária não menos singulwcs, pof

um conjunto de práticas e saberes. os quais são parte cenüal de um complexo semiótica.

no qual arte, ce]ebmção e religiosidade caminham juntas" (DOSS]E, 2012. p- l l).

fomwe indicativos de como podemos pensa a oconência do bem.

Apega das semelhanças de nome. relação identitália com a memória das

populações indígenas e caboclas e com as indumentárias, peKebidas entre os gmpos de

Minas Gerais e da Bahi& aparentemente a ilação çom a religiosidade da Jurema. a

estrita vinculação com o Carmval carmterizam apeou os grupos localizados enfie

Pemambuco e Rio Grande do Norte, não nos pemlitindo afimiar quc se tenta do mesmo

bem cultural em todas as regiões que o nome apance. Comtderando que a pesquisa de

campo e o lwantamento bibliográfico do Dossiê apontaram a concmtraçào dessa

maniüaução cultural no atado de Pemambuco. sugeK-se que o r«ot'te de ocorrência

do bem cultural inclua os Estados de Alagou, Pemambuco. Pamfba e Rio Crude do

Norte, tendo como referência pam o Registvo. a região metropolitana de Recue e a Zona

da Mata Norte de Pemambuco

)

)

2.2.6. Camava]

-. A relação dos grupos de Caboclinho com o Carnaval pode ser obwrvada sob

duas perspeaivas, sendo uma nüeKnte ao processo burocíütico dc} Carnaval
institucionalizado nos concursos e nos recursos financeiros derivados; e outra, sob a

ética de subversão e celebração que o período carnavalesco promove.

A pesquisa de campo identínicou. nas falas e relatos dos detentores do
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Caboclinho, uma cnscente hegemonia do Concurso de Agremiações Camavajescas do

Rwi&. çom nws intensidade .a partir de mi:aços dos anos i990. sobre os poççssos dç

produção, ensaios e apresentações dos grupos, tanto da capital, Gamo da região da Zona

da Mau Noi'n. Essa iMluência é impulsionada pelas subvenções oferecidas pelos

poderes públicos e se expresw nos valores dos Prémios oferwidos aos grupos melhor

classifimdos no concurso, e nos cachos pagos durante H apresentações públicas que

aconlewm no peHodo do camaval em diferentes espaços da cidade. O Concurso das

Agremiações Carnavalescos vem criando padrões relacionados a estrutura du

apnsmtações, ritmos e toques que devem s« desenvolvidos, estética das indumentárias,

caíacterísticu dos brincantes e tempo de duração das perfomlances.

(
No entanto, a relação das agremiações de Caboclinhos com o Camaval é muito f

antuim à instituciünlalização do concurso e dau do puiodo sequente 8 proclamação da

República. As datas de fiDndação dos grupos é um indimtivo importante pam reflctir

sobre a organização de classes populwn num período pós-abolição. Vicene da Salva

(2012) 1ocalin no tempo os grupos mais antigos e suas fundações: [rióo Caóoc/Indo

Cbmidy. do Recite, tem sua fiindação em 1897. mesmo ano da Zrióa i;ü ('aóa)c///idas

Cünyós. A Zrlóu de Caów/izzÂos 7üpewwweó data de 1916; o Caów-/o/}íW veio a

público no ano de 1933; a Zrfóa de Caów/iiz/iu /bóqarm iniciou apresentações em

1956; e a 7)1óo dp Cbóoic/fnÀos 7:ql)Irapá.. fundada em 1957. Em Ciolana é possível

observar a dü)ãmim de instituição de gwpos: CaAelés blindado em 1904. o Caniní# de

Ga[)una, em 1971. a .ÉPdia raóaya'a. lufada em 1975, 7]uppna»zó(i , findado em 1989 , o

União Sete Flex;a de Gotutta em \99\, Q Tapuiu Cunindé de (}oiuna em 2m2, Curiló.

2007, o/raquura de 2008, mesmo ano do Po/lgmres. e o (=milpói em 2009.

No aspnto religioso, é prKiso considera qw as Kligiões Mro-indigena-

brasiletras foram, até meados dos anos 1970, duramente perseguidas e oprimidas em

suas manifwtações. Se tomarmos o carnaval como momento dc "suspensão" temporária

da ordem swial e de pemlissividade concedida pelo poder público a outra formas de

expressão identitária, é possível afimtar que esses individuos tenham encontrado no

espaço da rua, na expressão camavalesca, uma forma de demonstrar seus vaJorn, e

reforça aspectos da memória e da ancestral idade dos caboclos nordestinos. Assim como

o çamaval pode ter sido o espaço de pemmnência e resistência e reprodução cultural ao

longo do século, hoje ele tem um ppcJ dúbio. ao inseiú o flor económico como eixo de
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organização, controle e reprodução dessa comia de opressão. influenciado na

homogeneidade e na padronização das IBúom\ançn e da es.tétim dos gapos. Além

disso, pela intervenção eoonõmim do turismo e pela ausência de outras perspectivas de

sobrwivência e de modos de produção nas ngiões pesquisadas, o Camaval do Recite

tem difundido valores de forma hegemónica sobre outras regiões de Pemambuco.

os desfiles não deixam dc sa também uma fomla b8stmtc particulu
dc celebração reli8ian c dc libação mm o sagrado pan muitos destes
gmpos Muitas vezes. considen-sc que nõo são as agtnniaçõcs que
estio disputado um tlüdo dc vencedor do Camava] e rewrsas extras
pam 8 agremiação, mn abortos c tribos ligados ao .mundo dw
encetados, quc estão Buencmdo enüc si. O çonçuno. d«sa toma.
apcser dc toda M suu polémicas c contmdiçõa. tepnsenta wn
umportmtc microcosmo do Camaval. por meio do qual é possível
çomprund« os diversos sentidos c a complcndadc ligados ao
universo dcsm mmifcstação. (DOSSIE. 20 1 2, P. 1 26)

O período do Camaval tem um papel cenüal pam os grupos de Caboclinho, que

passam mais da metade do ano na preparação dos adereços e indumentárias, além das

atividades de tninos e ensaios, que se iniciam no mês de julho e vai üté a semana do

camaval. Os dirigentes das Agremiações. pnm sustenür a p«)dução dos grupos pam o

C8fu3v81 contraem, muitas vezes. dividas e empréstimos com agiotas pam financia a

compra dos insumos e matéria pHmas, uma vez que os subsídios das instituições

publicas chegam muito pfóxiQos an pedido do camaval, e quando não, chegam após o

encerramento do camaval daquele mo. A relação com o camaval é tão esüuturante pam

os Cat)oclinhos que passado o período carnavalesco, os dirigentes guwdam os adereços

e tmtasias paio em seguida, Küom)a-los e aprimoru as peças pam as aüvidades pam o

camaval do ano seguinte.

)

')

2.2.7.

O texto do[)ossiê mapeia as divagas abordagens de pesquisadores soba a

origem e continuidade dos Cabelinhos. Numa tentativa de evita a reiüiwção de bens
culturais associados ao mito das três mçw. e reproduzir um discurso do paaimõnio

cultural que reforça uma suposta "pureza" étnica. é preciso destaca a cmtnlidade da

figura do "caboclo" dentro dessa expressão cultural

Reger Basüde, cm O Fo/c/ore M(igfc'a do M)rales/e. prwum elabora uma

primeira sociologia do Caboclinho, afimwido sua vinculação a catequização dos índios

pelos jnuitas. mas relacionando sua continuidade e reprodução às antigas coíporaçõn

:' y'



de trabajhadorcs. Com o fim da escmvidào e a migração dos negros pam a cidade, houve

um .õl.tei3tçào na mmposiçào etnia desses tçmlórios. Basdde .açnpdita que os afhçanos

criaram estmtégiw pam acender socialmente, aproximando-se do mundo dos índios,

uma vez que estariam. desde o pedido colonial, abaixo destes na estrutura social.

"É assim que dwe ta se processado a murada dos attícanos nas danças

indigenu. A meu ver. os caboclinhos do Camaval não são mais do que as antiga danças

corporativas. que sobreviveram ao desapuecimento das corpotaçõn e procuiniam um

novo quadro social pua sc uiscrevuem" (BASTIDE. 1945. p. 200. Apud: DOSSIE,
2012,P. 3S).

Thco Brandão também tenta usociw uma origem africana ou alto-bia.soleira ao

Caboclinho. relmionmdo-o aos canga e qu/clanlóis. a parir de semelhanças na

estrutura e na indumentária dessas manifestações culturas. A ugumentação da

influência a&o-brasileira no Caboclinllo tem origem m intcnM vinculação dos seus

detentores e dos símbolos ao u verso nligioso de matrizes alto-indígenas, sintetiza no

culto da Jumma sagrada A religíwidade se revela, também, nas agremiações; o nome da

entidade "caboclo" nomeia o grupo, como o 7 Flexas, Caníndé e CnÍjós. A ilação é tão

intensa cnue o cabocla/entidade e o wboçlo'personagem, que M fronteiras enfie eles se

disperu muita vezn: há ocasiões em que o mboclo Incorpora durmte as apresentações

rompendo essa &onteim "É, principalmente. na Caçada do Bode. onde essas duas

dimensões tomam-se uma só". (DOSSIE, 2012, P.Ó7)

C
Embora nDa cnnente a pnscnça da Umbanda c do Cmdomblé na
ngião da Man Norte, o quc pode sa' observado em todas as tribos dc
cabaçlinhos é a sw ligaçàa com a JuKma e cam o utolicismo. A
Jwcmü dialoga com os Orixá c mmtém a sua relação uadicional com
os rituais católicos. No culto da Jurema as comunicações entre os
caboclos e os juremeiros são nalizadw em idioma comluin. nativo.
çanegado dc expressões idiomüicw mu .dc fácil cnlcndimcnto. Em
Nova Coima são várias casas de Jurcma, onde os grupos socializam-
K. trocam inüomações c cultuam os espíritos c as entidades. Obsetw-
B que os membros dc uma üibo dc aboclinho nio são obrigada a
hequentn os mesmo tcneiro, casa ou tenda. Embora cada um tenha
uma nco]ba pessoal. ou foi escolhido por uma "mãe- au "pu" de
cabcçK é bastante mmum vcriâcw 8 ítequénçia 8 casas além' das dc
scu 'pai' ou "mãc'. Mas M madnigada pnpamtória da Caçada do
Bode. todos scBuan o seu Cacique pam o Tcrniro quc Kccbc as
oferendas e íaz o sacrifício. (VIGENTE DA SALVA. 2012, P. 10- 1 1)

Caboclo é tão central ergue os grupos de Caboclinhos que o.-'A figum do



personagem do Caboclo-Chefe é sua pnncipal nigur& pois é o responsável por conduar

ç defenda o çoletivo das cntid8dçs npirituais rivtpis. Pam Miçhellle Rodrigun (20 14) .a

Jurema operou um processo contra-inverso da teoria da miscigenlação, pois seu campo

mítico abriga personagens heroicos e lideranças quilombolas que representam a

convivência e miscigenação entre índios, negros e brancos. A Jurema compõe-se como

uma religião pautada na expmêncía subjetiva da possnsão, Hautumda por entidades da

categoria dos "caboclos". divididos em índios, sertanejas, boiadciros, e aqueles que

simplesmente viveram nas matas; ha ainda os personagens encantados, os messes, as

mcstiw e os Crus. "Em muitos casos esses messes Faiwn fíbulas históricas dentro da

Historia do Brasil, como o Mestre Corisco que em vida compôs o grupo de Lampião e

Malunguinho, líder do Quilombo do Catucá". (RODRIGUES, 2014. P.95) )
Ainda soba a dimwsão sagrada qw a'lenta os gmpos, tento o Dossiê quanto o

INRC reforçam 8 centralidade que o rito da Caçada do Bode tem pam os Caboclinhos da

Zona da Mata Norte como atividade de início do Camnval (VeT Ficha F20 - Carnaval).

Nesse sentido, elü pode ser entendida como uma ofennda dos gntpos pam as entidades

espirituais as quais os detentoKS w wnwtam. Essas entidades, usociadas à
ancestralidade da terá, estão estritamente vinculadas ao culto da JuKm& pertencendo.

em sua maoria. à categoria espiritual dos "caboclos"

.- A Caçada do Bode foi identificada no rNRC como uma celebração praticada,

exclusivamente, pelos onze grupos de caboclinhos de Colara/PE. na madrugada do

sábado para o domingo de Camaval. Ela compõe uma parte do drama dos Caboclinhos;

que se dnenvolve como um cortejo pelas ruas de Goiva/PE, onde os participantes

seguem dançando, aa som da müsim dos caboclinhos. Além do aspecto diwnático e

festivo do ritual, e apesa da eelebmção se assemethw a uma fau meramente píofan& a

Caçada do Bode é fündamenülmente religion e integra 0 8spnto sagrado deus«

grupos. E um ritual praticado na região há mais de meio século, de acordo com os

Rgistros de brincantes mais antigos. Nas mtKvistas realizadas pam o INRC.
identificou-se que antigamente. 8 Caçada do Bode utilizava outros elementos

ritualísticos: representando o animal utiliuva-se um saco de estopa, ptz:enchido com

bagaço de cana e pns0 8 uma vara, simulando algum tipo de mça. A parir dos anos

1980 o ritual passou a incorporar, além do drama da caça, a alimentação sagrada e da

própria comunidade propiciada pejo mimar. O bode é um dos anilhas sacldizados nas

)
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obrigações dos tetniros locais e toma-se, no contexto dos caboçlinhos, uma oferenda

pam os çaboçlos

As fichas do INRC, relativas 8 essa wlebmção. enfatizam que não ocorre o

sofrimento do animal e que sw finalidade é a própria alimentação dos grupos de

Cabocl anhos. Além disso, o que as sociedades .ocidentais pós-modemas intitdam como

'sacrifício", n© religiões dro-brasileiras dwe ser comprwndido como um pi

muito mais complexo de alimentação, luto do corpo físico. como espiritual. citando

assim. etnocentrismos e a perpetuação do racismo nas politicas públicas

( O aspHto da alimenüção sagrada, por seu caráter coletivo nlacionado à

distHbuição da energia viül mire o grupo. capaz de tlms6oma a realidade social(como

por exemplo ovitw bagas c garantir a vitória da agmmiação no concurso de carnaval).

pode ser entendido a partir de uma ótica e filosofia aÊicanas. pois

Em um mundo no qual tudo é vivo. 8 prática da alimentação é sempK
uma qucsüo dclicad& pois implica an decidir pela suspcnção da vida
dc uns pam a conünúdade da vida.de ouBW. Este é o motivo pela qual
nos siaemas aadicionais a&icanos de alimennção. parte-se do
princípio do nwcssário. buscando-w, tanto quanto possível, cvitm e
intcrdiuar o desperdício. pois este «da um falar dc desequilibno das
omnipKscnlcs forças viris(o que vale tanto pam alimentos dc origem
animal. vegetal ou mineral). (FLOR DO NASCIMENTO. 20 IS, p.62)

nos (...)candomblés. além de tudo comer, tudo Eãa, (.-.) há uma
intensa negociação com os animais neste processo. Nem todos os
animais podem ser isolados pua deles a comunidade se alimentar. HÓ
uma série de códigos quc os animais dão para mosüar que nào ratão
dispostos 8 paiticiparan do processo alimmtw. E. quando estes
códigos sãa etniddos é, pwa os cmdomblés. tcmlinaNemente proibido
imo[aí la] animal. sob pena de auüir pam a comunidade uma série dc
infortúnios. Ouça parte data negociação pmvê que os animus wlam
imolados mpidamcntc c scm provoca soltimentos. Os animais devem
wr bcm Datados. bcm aJimenbdos, festejados(dmça-sc com os
animais c rcvamci8.w 8 eles enquanto ainda vivos). Folha que
acalmam são tidlizada diante o ritual, para que o animal não sc agite
e nào passe por agonia. (. ..)A crueldade não pode exisú nestes rituais,
sob o iisço de perturba- as forças vitais quc o htua] c a própria
alimentação buscam oíBmiar c equilibra. (FLOR DO
NASCIMENTO. 2015. P.68)

A Caçada do Bode consiste, assim. em uma das celebrações ainda distmciadas

da burocmtização. delineando-se como uma ação espantada dos ubwlinhos densa da

celebração camavalesc& reafirmando identidades sociais e de penencimento ao grupo

ou comunidade. De acordo oom os dados de campo, esse ritual desempenha para os
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grupos de Goiana, um papel fundamental na transmissão e mmutenção das crenps e

pútiças da JDrema.

3. Objeto do Registro

Os "Caboclinhos" ou "Caboclinho" são grupos populares de reprewntação da

cultum indígena embaçados por símbolos e elementos nligiosos abro-indigem-

brasileiros. que se apresentam principalmente, mas não exclusivamente, durante o

Camaval.

A geolgiRfia do Caboclinho çomprcmde uma ÁTH que VRi de Pçmambuco ao Rio

Grande do Norte. Apesu de suas semelhança com outras expressões da cultura populu'

brasileira. como as Tribos de Índios e Toros. constitui-se em um bem cultural especifico.

apresentando características estéticas. mwicais e dramáticas que rwerenciam e

enaltecem a nigum do caboclo brasileiro.

A pedomtance dos cabelinhos oçoiw geralmente nas ruas, incluindo dança.

música e. em alguns grupos, um recitativo ou diam& podendo essa estmtum traiu a

para do tipo de apõe:tentação - no desfile carnavalesco. nos treinos/ensaios, ou nos

palcos e apresentações públicas.

A dança, cujo movimento básico se denomina "manobra", é executada pelos

participantes, que se apresentam, geralmente. em duas filas, ca-da um deles porundo uma

pouca, adereço/insuumento musical, em forma de arco e flecha, também denominado

brecha ou flecha A música apnsenta uma sonoridade singulu, tanto pelos imtrumentos

empregados - alguns exclusivos do Caboclinho - quanto pelos aspectos musicas

(ritmos, melodias etc). propriamente ditos. Consiste essa música em melodias

executadas na gaita - flauta Teta. de quatro furos. confeccionada principalmente em

alumínio. PVC ou latão -. acompanhada por um membmnofone - denominado farol,

sujo ou bombo -, um idio6one de chocaJhu. podendo ser um mmcaxá ou um ganzá

(também denominado por grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco de "mineiro'

ou simplesmente "marnca"). além da jó mencionada prwca- Alguns grupos utilizam

também um atabaque. membmnoüone de üomlato cónico ou cilíndrico. ex«utado

exclusivamente em um ítüno denominado macumba (ou macumbinha) de Índio.

A indumentária e os adereços dos caboclinhos são emplumadas e ornamentados

com muito brilho. Sua confinção pode incluir Imnloulas, miçangas, pedras, lona,

veludo, lama, entre outros tipos de twidw. além de madeiras cartolina. papelão, papel

laminado, cola branca, cola de silicone, gliter. aria penteada de diversas cona. plumas e

)

)
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variados tipos de pena - de ema, faisão. pavão, chichila(parte do rabo do galo

composto por penas curta), enoe ouüRS. A vestimenta é çongituída por s3iotç

(mulhens usam curto, o homens utilizam M altura dosjoelhos), tragas. peitilho. ancas,

coca, diadema (pesam em média de 10 a 15 quilos). sapato ou ténis. nundane. O uso
de gola. fofa (calça de cetim) e camisa (vestimmus masculinas) coram observadas

apenas no grupo Caboclinho índio Bra.saleiro. do município de Buchos Aias/PE
O aspecto religioso dos Caboclinhos está muito vinculado aos fundamentos do

culto da Jurem& e sua identidade associada às entidades espirimais dos "caboclos". O

nome culto deriva de uma planta cÚw mizes ou cascas se produz uma bebida, tailibém

denominada dejunma.. consumida nos teneiros, durante os rituais (toques) destinados a

wsw entidade

A ocorrência dos Caboclinhos se estende pelos Estados de Alagoas. Pemambuco,

Pamiba e Rio Grande do Norte, ficando como reüaência para o Registo, (e em função

da pesquisa de campo que subsidiou o Dossiê). a região metropolitana de Recite e a
Zona da Mata Nome de Pemambuco.

4. Reflexões sobre a salvaguarda e diretrizes pan açao de promoção da
sustentabilidade do bcm cultural

Dmtn as quntões materiais nlacionadas à sustenübilidade e continuidade do

bem cultuMI, lwantadas durante o processo de instrução pam o Registro, três problemas

desücaram-se como semelhantes à maioria dos grupos de Caboclinho, lande parte

deles, nlacionados á produção do Camaval, que ao longo dos Últimos anos tcm
influenciado na padronização e estetização dos gnipos.

v" A sede dos grupos: Poucos são os grupos que possuem sede pópria pam a
rulização dos ensaios e paa acondicionamento düs indumentárias utilizada nas

apresentações e, aqueles que possuem sede, geralmente, estio em eslnços anexos

às casas dos dirigentes dos grupos.

v'' Recursos financeiros: este é um dos principais problema enfrentados pelos

grupos, pois, muitos têm que pedir empréstimos pam conseguir manta o

Caboclinho. Todas ia. os valores Kpassados pelos poderes públicos quase nunca

cobnm todas as despesas, ficando os gastos no encugo dos dirigentes e dos

membros do grupo que dedicam seu trabalho a produção dos adereços e
indumentádu
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/ Dificuldade das matérias primas: as matérias primas. cada vez mais luxuosas

para a composição dos i.spwtos visuais dos grupos - que compõem muitos

quesitos de julgamento no concurw das Agremiaçõn Camavalescas do Recifq

possuem um alto custo de aquisição (com destaqw pam as penas, necessárias a

infecção dos cocares). contribuindo para o encarwünento da produção do bem

çultuml e pan o constante endividamento das agremiações.

O Concurso das Agremiações do Recite vcm exigindo que os gmpos se tomem

pessoas juddicu pam ncebu a subvenção âtnanwim, e pam isso. é necessário disputa

o Concurso. Essa subvenção é, na maioria das vezes. o Único apoio pam pagã as

dnpesas com o C8maval, e o atraso no desempenho dos recursos tru sérios problemas

pam os dirigentes du agremiações. que Babam wdividados, rdúcns da agiotagem e da
burocmçia.

A[ém das qucstõw w]acionadas à produção do bem cu]tum], a região da Zona da

Mata Nome também enfrenta a precahedade dos recursos natuíuis. bem como a ausência

de serviços básims de saúde, edumção c saneamento. ,Com 8 crescente urbanização e os

problemas ügmvados na zona rural, observa-se a crescente migração dos trabalhadores

da ãru rural pam u sedes dos grades municípios, que, por sua vez. enconMm-se

cercados de Favelas, apresentando péssimas condições de vida e altos indica dc

violência.

A concentração de grupos de Caboclinho na cidade Goiana fez com que o
município passasw, há alguns anos. 8 Ostentar o titulo de 'lera dos Caboclinhos". Na

cidade acontecem dois eventos importantes pam as agremiaçõn, um no mês de maio.

promovido pela Associação de Caboclinhos e Índios de Pemambuoo. e outro no

domingo de Camava], organizado por um produtor ]oca]. Ambos são apoiados pelo
Govemo do Estado. através da Fundação do Património Histórico e Artístico de

Pemambuco - FI.JNDARPE. (DOSSIE, 20 12, p.62)

)

)

4. 1

As recomendações pam a salvagunda do Caboclinho. sistematizadas a partir d©

talas e demandas levantadas em campo. recaem-se principalmente a valorização dos

detentons e a promoção da sustentabilidade dos grupos. estruturas fundamentais pam

produção e reprodução do bem cultural. Assim. em grade medida. demanda-se o
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fomento a apresentações fom do período camavalesco (o que evitaria a arrecadação

ninait«im weonal ç baia); ümsmissão de çonhKimenlos pam os mais jovens.
principalmente soba a exwução da flauta e do twol.

Apega do pequeno comento oüerKido pelos poderes públicos, as receitas obtidas

não w wnstituem em meio de sustentabilidade dos gnipos c nem em romãs de

manutenção pam seus dirigentes(em razão dos altos custos da produção do bem

cultural). Observa-se que a manutenção de muitos caboclinhos deve-se a dedimção e

investimento pessoal e finanwiro dos seus dirigenln, além da conuibuição do trabalho

de seus iategiantn. Além da escusez de rwursos Jiaanceiros. eüsB a coãlstüNc

preocupação dos detentora:s com ilação à burocracia e à morosidade dos pagamentos
por parte dos órgãos públicos.

Como proposU pwa a continuidade e susentabilidade do bem cultural. o texto

do Dossiê expõe algumas propostas de ações de comento pam a salvaguarda do

Caboclinho, em uma crente que pensa na manutenção física e material dos grupos. e em

outra que se níere â trmsmissão e continuidade do bem cultural, ambas trazendo o

protagonismo dos grupos como o motor da salvaguailda:

1) Clnar uma comissão técnim. fom)ada por Kprwentmtw da Pre6cítum do Rwííe. do

Governo do Estado, da Universidade Federal de Pemambuco, do lphan, além dc

representantes da sociedade civil e das agnmiações de Caboclinho, pua dialoga sobe

o papel dos governos na continuidade, manutenção e valorização das agremiaçõa de
Cabwiinha.

2) O Concurso das Agremiações de carnaval precisa ser rediscutido, em fuc de sua

influência na dinãiüca dos grupos e das mudmças ocorridas nos Últimos anos,

considerando o respeito à diversidade, aos valores e a singuluidade de cada grupo.

3) Discutir uma 6omta das.instituições pública subsidianm 8 construção de seda pam
as agremiações de caboclinhos.

4) Fomentar espaços onde os saberá:s do Caboçliiüo possam ser transmitidos dentro dus

suas próprias comunidades, wm çandições adequadas de trabalhos para os meslrn e

condições adequadas de aprendizagem para os alunos, podendo fazer resultados

bastante positivos, luto pam a comunidade quanto pam a agremiação. Deste modo, a

ação pode contribuir pam a continuidade do bem; para a valorização das pescou do

Caboclinho que irão minisüar as oficinas; pam a melhoria da própria comunidade. por



váhos aspectos; para diminuir o desconhwimento soba a cultura e história do

Caboclittho; cntH outros

S) Cria um programa de valorização dos mntres do Caboclinho, que dedicaram suas

tidas a este bem çultwal

6) CHação de um pona] Olt/ine. a ser amplamente divulgado ente as agKmiações. mmo

um npaço intemtivo, pwa troca de experiência ente os membros dos caboclinhos; pam

ampla infomlaçào e comunicação ente e pam os mboclinhos; pam tira dü'lidas sobre

questões nlaçionadu a pagamentos, subvenções, editais públ ices. entre outros.

7) Criação de um 6brum pemanente do Caboclinho

Essas questões elencadas são as rwomendações Senis que servem como um

ponto de partida para que as açõn ou o Plano de Salvaguada possam ser construídos e

não são mandatótias. Neste sentido, sendo o bem cultural Registmdo, o lphm dwetü

discutir com a comunidade os encaminhamentos pam as ações de apoio e fomento ã luz

do Tem)o de Referência pam a Salvaguarda de Bem Regístrado - publicado por meio da

Portaria IPHAN n' 299/20 1 5.

'''''---.

O processo de patrimonialimção do Caboclinho, para além do reconhecimento de

uma rc]crência cu]tura] e de sun conüibuições pura a üamução da memórh e da

identidade nacional, deve caminhar na perspectiva consttuçao de uma puceita efetiva

entre Estado e a sociedade civil. promovendo, ao mesmo tempo. a continuidade e a

divulgação dessa comia dc cxpiussão. Tmb-se, parando. de constwif politicas públicas

eüedvu de Fomento e sustentabilidade do bem cultural através da valorização dos

grupos. maerial e imateriaJmente, promovendo a superação do desconhecimento e do

racismo soba eln, ainda presente na sociedade.

)

5. Coüelusâo

A orientação metodológica emprwndida pela equipe de pesquisa pam

composição do Dossiê pam o Registro, íazmdo referência ao mtropólogo Marcel Mauss

(MAUSS, 2003). entende a manifestação cultuínl populu como totalidade. considerando

as üomlas simbólicas dos bens produzidos. Nessa perspectiva. os elementos constitutivos

do Caboclinho podem ser entendidos luto como bens simbólicos, expressando sentidos

diverms a respeito da subjedvidade dos sujeitos envolvidos na sua produção, wmo uma
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produção artisüca, que pode ser comercializada. ensinada e exibida. (DOSSIE.

2012.». 1 12).

A cuja dmmátim de encenação dos Caboclinhos ressignifica e preserva a

memória dc grupos étnicos formadores da identidade bruileim e aborda a questão da

mestiçagem e da interpcnetíação de culturas, tanto em seus momentos de pedomimcc

anistica quanto na expressão de aspectos da Kligiosidade

A transmissão do bem cultural é reafimtada e atualizada, uma vez que os gnipos

mais antigos que se autodenominam Cabodinhos datam do final do século XIX e inicio

do século XX, e que ao longo dos ülümos anos tem se ampliado. Os símbolos

manipulados e íeproduados pelos gmpos de Caboclinhos tem referência na memóha do

emonüo cultural e nos prowssos de resistência das populações indigenu e dos povos

afncmos escravizados, que rwerberam pmfundamenk na históha do nordeste mini

brasileiro; as 6omxas como os detentores ressignificam e reproduzem suas práticas

religiosas e sua organimçào social nos elementos que compõem a peúomlance e a

própria expressão cultural; as esuutula.s dramáticas e artísticas que rnlaboram narrativas

de gueneíím e heróis, capzes de conwtw a vida coddiana ao elemento mítico do

wbwlo brasileiro. estruNram os valoKS que justificam o wconhecimento do
Caboclinho como Paüimõnio Cultural do Brasil, no Lido das Fomtas de Expnssão-

Por ser uma expressão cultural de longa continuidade históhm que, todavia.

encontra-se em constante prowsso íe-elaboração, sendo uma uadição que se Batem e se

atudua;

Por sua relevância nacioml na medida em que abarca a memória a identidade e a

Gomtaçào da sociedade bra.fileira;

Por wr uma Kferência cu]nra] importante pam populações do nordeste brasileira

considerando nesse escapo diferentes grupos fomladores da nacionalidade;

Por atender às dirctrizes da Politim Nmional do Património Cultural Imaterial,

phorizando temas da cultura de regiões historicamenn pouco assistidas pela ação

govemamentaj;

E por tudo mas que ntá demonsMdo neste processo somos favoráveis à imcrição:
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no Livro de Registro das Formas de ExpKssao. do Caboclinho como Património

Cpltunl do Bnsil

E este o parewr

Brasilia. 03 de outubro de 20 16

Histotiadom
Pesquisadora c Doutomnda em Estudos Étnicos e Afncanos

CEAR/FFCH- Universidade Federal da Bacia

BBLiOGRAfIA
CARVALHO. José
como fonte de
ARANTES. Luar Lazzeri; RODRIGUES. Monica (orgs.). Alimento: Dinito
Sügndo. P«quem socioeconómica e cultural de Povos e Comunidade Tradicionais
de Terreiros. Bíasília: MDS, p. 37-fi2. 20 1 1.

FLOR DO NASCIMEllITO. Wanderson.
exoeriênci8.d . IN: Dss Questões
Tradução, ARe. n.02, üev-mar0015. Brasília, UNB,
periódicos. unb.br/inda. php/dasquestoes/artic]e/download/ ] S644/ ] 1 1 1 9
qo0Q16

acerw da
-Filosofia.

2015.
acwudo:

RODRIGUES, Michelle Gonçalves. Da invkibilidade à visibilidsdc da Jurema
religião como potencialidade polítlu. Tese de doutorado defendida na UFPE. 2014.

8

SALLES. Sandro Guimarães de. Religião. Espaço e Transitividade: Jurema na Mata
Norte dc Pcmambuco e Lilonl Sul da Paraiba. Tese aprcseMada ao Ptugmma (]e
Pós- Gmduação em Antropologia da Universidade Federal de Pemambuco. Recite,
20 t 0

vlCEN'TE DA SALVA, Severino. O Saindo nos Caboclinhos dc Colara
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Ministério da Cultura
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Departamento do Património Imaterial
Coordenação Geral de Identificação e Registro

Coordenação de Registro

Parecer n' 094/2016 - DPI

Assunto: Processo n' 01450.010229/2008-82 referente à solicitação de Registro do
Caboclinho a ser inscrito no Livro das Formas de Expressão como
Património Cultural do Brasil

Ao Senhor Hermano Fabrício O. Guanais e Queiroz, Diretor do Departamento de

Património Imaterial, encaminhámos o seguinte PARECER:

Trata-se do parecer conclusivo da etapa de instrução técnica do processo n'.

01450.010229/2008-82 aberto neste Departamento do Património Imaterial/DPI em
maio de 2008 sobre o reconhecimento do Caboclinho como Património Cultural do

Brasil.

llistórico do processo

O pedido foi primeiramente apresentado, em dezembro de 2007, para o então Ministro

da Cultura Gilberto Gil pelo Govemador Eduardo Campos para Registro dos folguedos

pemambucanos (Maracatu Nação, Maracatu Rural, Caboclinho e Cavalo-Marinho).

Neste ano, o Frevo havia sido declarado Património Cultural do Brasil e inscrito no

Livro de Registro das Formas de Expressão, o que foi citado neste pedido de Registro

dos folguedos pemambucanos. O Govemo de Estado de Pemambuco encaminhou,

juntamente com esse pedido, um breve resumo sobre cada uma das manifestações. No

mesmo mês, este Departamento de Património Imaterial/DPI encaminhou o Ofício n'



220/07 GAB/DPI/IPHAN ao governo de estado de Pemambuco informando todos os

procedimentos e documentos exigidos para instauração de processo de Registro, em

especial, a declaração formal de representantes da comunidade produtora do bem

expressando o interesse no processo de Registro.

Em abril de 2008, foi encaminhado pelo então govemador do estado de Pemambuco,

Eduardo Campos um pedido específico para o Registro do Caboclinho no Livro de

Registro das Formas de Expressão. Contudo, o pedido foi endereçado ao

Superintendente do lphan em Pemambuco e não ao presidente do lphan como indica a

legislação pertinente. Então, em maio do mesmo ano, o Govemo do estado de
Pemambuco encaminhou um novo pedido de Registro ao então presidente do lphan,

Luiz Ferrando de Almeida. Este pedido veio acompanhado de um conjunto amplo de

informações sobre o bem cultural e de anuência. Em 2014, a Secretaria de Cultura do

Estado de Pemambuco -- parte legítima para solicitar o pedido de Registro -- endossou o

pedido anteriormente feito pelo govemador do estado.

)

A justinlcativa apresentada em ambos os pedidos era "em reconhecimento à importância

dos folguedos populares como parte integrante da história de Pemambuco e legítima

representação socia] e cu]tura] do seu povo, [e assim] se faz necessário buscar

estratégias de proteção que assegurem sua continuidade". Na "Proposta de Candidatura"

apresentada pelo govemo do estado de Pemambuco constajustinlcativa para o pedido de

Registro e a descrição sumária sobre o bem cultural.
)

A solicitação de Registro foi endossada pelo Superintendente do lphan no estado de

Pemambuco/lphan-PE, Frederico Faria Neves Almeida, que encaminhou a

documentação e as informações básicas entregues pelo govemo de Pemambuco ao

Departamento de Património Imaterial/DPI para abertura de processo, juntamente com

uma Avaliação Técnica Complementar do lphan-PE. De acordo com este documento,

emitido em 02 de abril de 2008 pelas técnicas Elaine Müller, Mana das Graças
Carvalho Villas e Mabel Leite Maia Neves Baptista, a documentação encaminhada

atendia ao disposto na Resolução n' 001/2006 e poderia ser avaliada preliminamlente

pela Câmara Setorial do Património Imaterial. Afirmam ainda que o reconhecimento do

Caboclinho como património cultural poderá valoriza-lo e destacar sua importância
como referência à identidade.
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Este processo de Registro foi apreciado em duas reuniões da Câmara do Património

Imaterial. Na 10' reunião da Câmara do Património Imaterial, em abril de 2008, o

material chegara há poucos dias e o pedido de Registro estava endereçado ao

superintendente, de modo que não foi possível para a então Gerência de Registro

proceder à análise técnica aprofundada do material. Ainda assim, foi comunicada a

entrada dessa solicitação de Registro aos conselheiros que compõem a Câmara do

Património Imaterial. Os participantes discutiram a proposta, mas decidiram não

proceder à deliberação sobre a pertinência do bem e solicitaram que a Gerência de

Registro realizasse uma análise mais aprofundada do pedido para então retomar o tema

na proxima reunião.

Na l I' reunião da Câmara do Património Imaterial, em maio de 2008, o tema voltou a

ser discutido. A Gerência de Registro, tendo realizado um aprofundamento do tema,

problematizou o território desses pedidos de Registro. No caso específico do
Caboclinho, ressaltou-se que a manifestação ocorre também em outros estados do

nordeste. Muito se discutiu a respeito dos recortes territoriais de Registros em geral.

Chegou-se à conclusão que - como o Registro não é uma peça cartorial e fechada, mas

sim aberta e inclusiva - o pedido de Registro de Pemambuco poderia, ao longo da

instrução, ser ampliado com informações sobre a expressão cultural nas demais

localidades em que ocorre. Ressaltou-se também a semelhança entre o Caboclinho e

outro bem cultural denominado Tribos de Índio e foi solicitado que durante a instrução

essas semelhanças e diferenças fossem melhor esclarecidas o que de fato ocorreu

durante a instrução como pode ser analisado pelos autos desse processo. A Câmara

deliberou, portanto, pela pertinência dessa solicitação de Registro e recomendou o início

da instrução técnica.

Foi encaminhado ao proponente o Ofício n' 278/08-GAB/DPI/lphan, em 23 de outubro

de 2008, no qual foi comunicada a abertura do processo e a deliberação da Câmara do

Património Imaterial. Iniciaram-se então as tratativas para a instrução técnica do

processo. O Govemo do estado de Pemambuco indicou a Fundação do Património

Histórico e Artístico de Pemambuco/Fundarpe para executar a contratação dessa

pesquisa e, assim, responsabilizou-se pela instrução com a supervisão do lphan-PE. A

instrução técnica foi realizada entre 2011 e 2013 com a metodologia do Inventário



Nacional de Referências Culturais/]INRC pela empresa contratada, Associação Respeita

Januário e coordenada por Sandro Guimarães de Salles.

A instrução técnica conseguiu reunir e sistematizar as informações pertinentes ao

entendimento do Caboclinho, entregando ao lphan o Dossiê Descritivo e material

documental, audiovisual e fotográfico sobre o bem cultural que se quer Registrar. A

documentação Hlnal reunida e encaminhada em diferentes suportes está discriminada no

Memorando n' 0907/2013, de 27 de agosto de 2013. Antes de encaminhar o material

para juntado ao processo, o lphan-PE emitiu a Informação Técnica n'
001/2013/ROS/lphan-PE/MinC, do técnico Romero de Oliveira e na qual aborda

especialmente as atividades de acompanhamento do INRC e que a instrução técnica

atende perfeitamente ao exigido para o reconhecimento do bem cultural em tela. )

Em 2014, os bens culturais do Maracatu Nação, Cavalo-Marinho e Maracatu do Baque

Solto foram apreciados pelo Conselho Consultivo do Património Cultural na sua 77'

reunião e foram inscritos no Livro de Registro das Formas de Expressão. Na ocasião da

análise jurídica desses três processos a Procuradoria Federal no lphan (Parecer n' 390

PF/IPHAN para o processo do Maracatu Nação, por exemplo) indagou sobre a decisão

do lphan de delegar a instrução técnica ao proponente, pois deveria ter sido feita
mediante ato formal segundo a Resolução n' 001/2006, art 7':

A instrução técnica do processo administrativo de Registro é de
responsabilidade do
DPI, podendo ser delegada:
1. Ao proponente, desde que tenha competência técnica para tanto;
11. A uma ou mais instituições públicas ou privadas, desde que detenham
competência para tanto.
$ 1' A delegação será feita mediante ato formal, ouvida previamente a
Câmara do Património Imaterial.

)

A PF considerou que, a despeito de não ter sido ouvida previamente a Câmara do

Património Imaterial quanto à delegação à Fundação de Património Artístico e Histórico

do Estado de Pemambuco/Fundarpe, não houve prquízo à instrução do processo de

Registro em tela, pois "a todo tempo houve acompanhamento e supervisão do lphan-PE

e do DPl". Contudo, recomenda que essa delegação seja feita mediante anto formal e

com oitava prévia à Câmara do Património Imaterial.
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Ainda que não estqa expressa a delegação da instrução à Fundarpe na memória da l I'

reunião da Câmara do Património Imaterial (quando o bem em tela foi apreciado),

durante a reunião essa instituição foi mencionada como a mediadora da instrução uma

vez que a então Diretora do DPI, Marcia Sant'Anda, "ponderou que se todos

concordarem, pode-se oHlciar ao Estado de Pernambuco informando que a Câmara

julgou os pedidos pertinentes. Ela ainda destacou que o próximo passo após a
comunicação oficial ao Estado é definição das reuniões junto à Fundarpe para

apresentar as ponderações propostas pela Câmara do Património Imaterial".

Em 23 de outubro de 2008, por meio do Ofício n' 278/09 da Diretora deste

Departamento do Património Imaterial (membro integrante da Câmara do Património

Imaterial), foi comunicado ao proponente o resultado favorável da análise preliminar

deste pedido de Registro. No mesmo documento foi solicitado ao proponente "indicar a

instituição cultural deste Estado que se encarregará do projeto de instrução técnica de

Registro para que possamos (este DPI juntamente com a equipe da 5' Superintendência

do lphan) instruir e orientar os técnicos que realizarão o trabalho". Com isso queremos

ressaltar que apesar de não ter ficado explícito nos autos do processo a ciência da

Câmara à delegação à Fundarpe, essa possibilidade sempre esteve presente. Por meio do

Ofício n' 329/2008 CGG/PE, de 05 de novembro de 2008, o Govemo do estado de

Pemambuco comunicou que a instrução técnica seria feita pela Fundarpe.

Na época da apreciação dos Registros do Maracatu nação, Maracatu Rural e Cavalo-

Marinho, reunimo-nos com a Procuradoria Federal no lphan, em especial os

procuradores Genésia Camelo, Heliomar Oliveira (então Coordenador de Património

Cultural) e Ronaldo Gallo (então Procurador-Chefe), para tratar da ratificação da

Fundarpe como instituição hábil para instruir o processo de Registro do Cavalo-

Marinho. Foi debatido a possibilidade de realizar a ratificação da delegação com os

membros da Câmara Setorial do Património Imaterial por meio de correspondência

eletrânica antes da reunião do Conselho Consultivo. Com base nos entendimentos

mantidos nessa reunião, realizamos a consulta no dia 25 de novembro e todos os

conselheiros membros da Câmara foram favoráveis a instrução do processo pela

Fundarpe (íl. 338-344).



Ressaltamos ainda que a instrução técnica deste processo de Registro foi feita a partir da

metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais/INRC (exigência

estabelecida no edital de licitação da Fundarpe, conforme documentos do auto desse

processo) e foi firmado o Termo de Cessão da Metodologia do INRC entre a Fundarpe e

este Instituto. Todo o procedimento para cessão da metodologia do INRC está

regulamentado pela Instrução Normativa n' 001/2009 e sublinhámos, em particular, os

artigos 2', 5', 6' e 7' no qual estabelecem de forma clara a grande participação do lphan

ao longo dos processos do INRC. Esse acompanhamento próximo foi realizado durante

o processo em tela pela Superintendência do lphan em Pemambuco com a supervisão

deste DPI. Desta comia, entendemos que o lphan participou e realizou, em parceria, a

instrução técnica junto com a Fundarpe.

)
Ademais, constam nos autos do processo os documentos da Fundarpe solicitando a

cessão da metodologia, em particular o Oficio DPI n' 168/201 1 de 09 de dezembro de

201 1 de Célia Maranhão Campos, Diretora de Preservação Cultural daquela Fundação.

Sublinhámos que no art. 5' da Instrução Nomlativa 001/2009 fica estabelecido que:

Deferido pela Gerência de Identificação o licenciamento para o uso da
metodologia do INRC, o interessado deverá firmar o Termo de

Responsabilidade, constante do Anexo desta Instrução Normativa, o qual

contém dentre as suas obrigações, as seguintes:

l colher todas as autorizações que permitam ao lphan o uso de imagens,

sons e falas registrados durante o processo de inventário;

11 ceder gratuitamente ao lphan todos os direitos autorais patrimoniais,

incluídos os direitos de uso, disposição e reprodução, sob qualquer forma,

para promoção, divulgação e comercialização sem fins lucrativos dos

produtos e subprodutos resultantes do trabalho de inventário, resguardado os

direitos morais do autor, neles compreendido a identificação de autoria.

)

Dito isso, entendemos que por meio da cessão de metodologia do INRC ficam sanadas

as questões sobre cessão gratuita de direitos autorais ao lphan que a Procuradoria

Federal também apontou em 2014 no Parecer n' 372/2014 PF/IPHAN/SEDE (para o

processo do Cavalo-Marinho). Informamos ainda que foi incluído nos autos o Termo de

Compromisso para o Uso do inventário Nacional de Referências Culturais assinado pela
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empresa "Associação Respeita Januário", contratada pela Fundarpe por meio de

licitação para instrução do processo em tela (f1. 270).

Em 2 de julho de 2015, a Coordenação de Identificação produziu a Nota Técnica n'

029/2015 CGIR/DPI da técnica Sara Santos Morais na qual analisa a aplicação da

metodologia do nqRC neste bem cultural. Neste documento, apesar de indicar algumas

pontos de melhorias do INRC, a conclusão foi que o INRC Caboclinho reunião uma

grande quantidade de dados com qualidade que denotam a importância do Caboclinho,

atendendo aos requisitos da política do DPI.

Em agosto de 2016, foi solicitado à historiadora Desirée Ramos Tozi, atualmente

pesquisadora e doutoranda em estudos Etnicos e Africanos do CEAO/FFCH/UFBA,

especialista em religiões aõo-brasileiras e técnica em História do lphan licenciada para

o doutorado, que avaliasse o bem cultural e emitisse um parecer ad hoc a respeito desse

processo de Registro. Essa solicitação de pareceres ad hoc já foi realizada

anteriormente, como no caso do Samba de Roda do Recôncavo Baiano que o parecer foi

emitido por pesquisador do Museu Villa-Lobos. Avaliamos que no caso dos
Caboclinhos seria importante a análise do processo de Registro por uma especialista na

questão das religiosidades acto-brasileiras e aúo-indígenas-brasileiras devido ao forte

enraizamento da manifestação no culto da Jurema. A pesquisadora prontamente atendeu

o convite e, em 03 de outubro de 2016, emitiu um parecer e sobre o qual ressaltamos

sua enorme qualidade técnica e excelente análise sobre o processo e o bem cultural em

telae

O corpo do processo, em três volumes, está constituído pelo requerimento de registro,

anuências dos representantes e membros de grupos de Caboclinho e da comunidade,

memórias das reuniões da Câmaa do Património Imaterial do Conselho Consultivo do

Património Cultural para exame preliminar do pedido, Dossiê Descritivo, além das

correspondências de encaminhamento do lphan. Os demais documentos e publicações,

reunidos ou produzidos pela pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes

anexos e apensos do processo:

© ANEXO 01) Volume 01 INRC do Caboclinho - Dossiê.



.ANEXO 02) Volume 02 INRC do Caboclinho - Fichas de Sítio, Bibliografia e

Registros de Audiovisuais.

ANEXO 03) Volume 03 INRC do Caboclinho Zona da Mata Norte

ANEXO 04) Volume 04 INRC do Caboclinho -- Região Metropolitana do
Recite.

ANEXO 05) Volume 05 INRC do Caboclinho -- Relatório Analítico.

ANEXO 06) INRC do Caboclinho Dossiê (Versão digital em CD).

ANEXO 07) INRC do Caboclinho Fichas, Anexos e Relatório Analítico

(Versão digital em CD).

ANEXO 08) INRC do Caboclinho Fotogranjas (Versão digital em CD).

ANExo 09) nqRC do Caboclinho Registro de Campo, vídeo contendo o

Encontro de Caboclinhos (Versão digital em DVD).

ANEXO 10) nqRC do Caboclinho Depoimentos orais (Versão digital em

DVD).

ANEXO l l) INRC do Caboclinho Registro de Campo, áudio (Versão digital

em DVD).

ANEXO 12) INRC do Caboclinho - Registro de Campo, fotografias (Versão

Digital em CD)

ANEXO 13 a) INRC do Caboclinho Vídeo Documentário 25 min (Versão

digital em DVD).

ANEXO 13 b) INRC do Caboclinho -- Vídeo Documentário 60 min (Versão
digital em DVD).

.ANEXO 14 a) nqRC do Caboclinho -- Registros de Audiovisuais 01 (Versão

digital em DVD).

ANEXO 14 b) INRC do Caboclinho -- Registros de Audiovisuais 02 (Versão

digital em DVD).

ANEXO 15) INRC do Caboclinho -- Vídeos das apresentações (Versão digital

em HD Extemo)

APENSO 01) Conjunto de Reportagens.

APENSO 02) Caboclinho Campeão do Camaval de 2007 Kapinawa. 20 min.

Produção: TV VIVA. Recite/PE (Espetáculo Show) (Versão digital em DVD).

APENSO 03) A Cambinda do Cumbe. 30 min. Produção: Canal 03. Recite/PE

(Curta-Metragem) (Versão digital em DVD) .
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Prefeiturae APENSO 04) O som dos caboclinhos. 07 faixas musicais. Produção

do Recite. Recite/PE. (Versão digital em CD)

e APENSO 05) No traçado do guerreiro. 15 faixas musicais. Produção: Adriano

Araújo. Recite/PE. (Versão digital em CD)

Objeto de Registro

Corroboramos inteiramente com o teor dos documentos anteriores emitidos pelo lphan,

em especial da supracitada Nota Técnica 029/2015 -- CGIR/DPI da técnica Sara Santos

Morais e o parecer ad hoc da pesquisadora Desirée Ramos Tozi e queremos enfatizar

que foram reunidos pela pesquisa e estão densamente apresentados no processo em tela

os aspectos relevantes para a compreensão do Caboclinho como bem cultural imaterial.

Confomle aponta a pesquisadora Desirée Ramos Tozi

Os "Caboclinhos" ou "Caboclinho" são grupos populares de representação da
cultura indígena embasados por símbolos e elementos religiosos afro-
indígena-brasileiros, que se apresentam principalmente, mas não
exclusivamente, durante o Carnaval.

A geografia do Caboclinho compreende uma área que vai de Pemambuco ao
Rio Grande do Norte. Apesar de suas semelhanças com outras expressões da
cultura popular brasileira, como as Tribos de Índios e Torés, constitui-se em
um bem cultural especifico, apresentando características estéticas, musicais e
dramáticas que reverenciam e enaltecem a figura do caboclo brasileiro.

A performance dos caboclinhos ocorre geralmente nas ruas, incluindo dança,
música e, em alguns grupos, um recitativo ou drama, podendo essa estrutura
variar a partir do tipo de apresentação -- no desfile carnavalesco, nos
treinos/ensaios, ou nos palcos e apresentações públicas.

A dança, cujo movimento básico se denomina "manobra", é executada pelos
participantes, que se apresentam, geralmente, em duas filas, cada um deles
portando uma preaca, adereço/instrumento musical, em forma de arco e
flecha, também denominado brecha ou flecha. A música apresenta uma
sonoridade singular, tanto pelos instrumentos empregados alguns
exclusivos do Caboclinho quanto pelos aspectos musicais (ritmos, melodias
etc), propriamente ditos. Consiste essa música em melodias executadas na
gaita -- flauta rota, de quatro furos, confeccionada principalmente em
alumínio, PVC ou latão --, acompanhada por um membranofone
denominado farol, surdo ou bombo --, um idiofone de chocalhar, podendo ser
um caracaxá ou um ganzá (também denominado por grupos da Zona da Mata
Norte de Pemambuco de "mineiro" ou simplesmente "maraca"), além da já
mencionada preaca. Alguns grupos utilizam também um atabaque,

@



membranofone de forTnato cónico ou cilíndrico, executado exclusivamente
em um ritmo denominado macumba (ou macumbinha) de índio.

A indumentária e os adereços dos caboclinhos são emplumados e
omamentados com muito brilho. Sua confecção pode incluir lantejoulas,
miçangas, pedras, lona, veludo, lamê, entre outros tipos de tecidos, além de
madeira, cartolina, papelão, papel laminado, cola branca, cola de silicone,
gliter, areia prateada de diversas cores, plumas e variados tipos de penas de
ema, faisão, pavão, chichila (parte do rabo do galo composto por penas
curtas), entre outras. A vestimenta é constituída por saiote (mulheres usam
curto, o homens utilizam na altura dos joelhos), tangas, peitilho, atacam,
coçar, diadema (pesam em média de 10 a 15 quilos), sapato ou tênis,
estandarte. O uso de gola, fofa (calça de cetim) e camisa (vestimentas
masculinas) foram observadas apenas no grupo Caboclinho índio Brasileiro,
do município de Buenos Abres/PE.

O aspecto religioso dos Caboclinhos está muito vinculado aos fundamentos
do culto da Jurema, e sua identidade associada às entidades espirituais dos
caboclos". O nome culto deriva de uma planta cujas raízes ou cascas se

produz uma bebida, também denominada de jurema, consumida nos terreiros,
durante os rituais (toques) destinados a essas entidades. )
A ocorrência dos Caboclinhos se estende pelos Estados de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, ficando como referência para o
Registro, (e em função da pesquisa de campo que subsidiou o Dossiê), a
região metropolitana de Recite e a Zona da Mata Norte de Pemambuco.

Conclusão

Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica que, todavia, encontra-se

em constante processo reelaboração, sendo uma tradição que se reitera e se atualiza; )
Por sua relevância nacional na medida em que abarca a mem(ária, a identidade e a

fomlação da sociedade brasileira, em especial de grupos vinculados à religiosidade afro

indígena-brasileira;

Por ser esta brincadeira uma das formas de expressão que auxiliam na construção e

aHtrmação da identidade da população brasileira

Por sua capacidade de rememoração do passado e ressignificação do presente;
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Por tudo mais que está demonstrado neste processo e corroborando a posição

apresentada em parecer ad hoc, somos favoráveis à inscrição no Livro de Registro das

Formas de Expressão do Caboclinho como Património Cultural do Brasil.

E este o parecer

Brasília, 17 de outubro de 2016

Coordenadora de Identificação e Registro Substituta
Departamento de Património Imaterial

SIAPE 1603080

De acordo
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