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Pedido de Registro do Caboclinho a ser inscrito no Livro das Formas de Expressão
como Património Cultural Imaterial Brasileiro.

alma. Sra. Presidente do IPHAN.
limos Srs. Conselheiros.

Foi com satisfação que recebi da Sra. Presidente do IPHAN, Dra. Kátia dos Santos
Bogea, através do Sr. Jorre de Oliveira Vinhas, a tarefa de examina e opina sobre o
processo de registro do Caboclinho do estado do Pemambuco, como património cultural
imaterial do Brasil.

Após receber o processo de regislro para análise manifestei a necessidade de
conhecer presencialmente algumas sedes e protagonistas dos grupos sobre os quais iria me
manifestar.

Prontamente atendido pelo IPHAN, de 05 a 07 de novembro realizei visitas nas
cidades de Goiana e Recite, em companhia do historiador Marcelo Renal Oliveira de
Souza da Fundarpe - Fundação do Paüímõnio Histórico e Artístico de Pemambuco, da
Prof'. Teca Curtos Coordenadora de Cultura Popular da Secretmia de Estado da Cultum de
Pemambuco, do historiador Romeno Arado que me propiciaram todo apoio e orientação
necessários ao êxito da missão.

Assim é que iniciamos pela cidade de Goiana, epicentro do território conhecido
secularmente como "Zona da Mata Norte", ao norte de Recite, de onde se origina grande
parte dos grupos de Caboclinho.

Em todo este périplo estivemos .também acompanhados pelo antropólogo Sandro
Guimarães de Salles, coordenador e pesquisador do Inventário INRC do Caboclinho e da
jomalista Nau Santos. AÍ fomos recebidos pelas lideranças de alguns grupos já reunidos
para ensaios, visando às festividades de 20 ] 7.

Os cantatas foram organizados pelo Sr. Erivaldo Francisco de Oliveira conhecido
como "Peu", Presidente da Associação dos Caboclinhos que inicialmente nos conduziu até
a sede do Caboclinho Águia Negra de Itambé. Na sequencia fomos apresentados a um dos
mais tradicionais lideres de agremiações de Caboclinhos de Goiana, o Mestre Nelson
(Nelson Cândida Ferreiro)(72 anos) presidente da agremiação denominada Associação
Caboclinho União 7 que, no exato momento da visita comandava com impressionante
vitalidade, um vigoroso ensaio de seu grupo, bem diante de sua própria residência e sede,
no bairro de Nova Goiana.

Foi importante assistir assim bem de perto o ensaio e sentir a força da manifestação.
Mesmo com os brincantes ainda a paisana, ou sda, desprovidos da rica indumentária com
que se paramentam nas datas oHlciais, é formidável o efeito causado pela combinação dos
ritmos com a coreografia dos dançarinos sempre animada por um quarteto musical que
envolve gaita e percussão.

Chamou-me a atenção o bato de que cada dançarino porta um original(e para mim
até então inusitado) adereço que é ao mesmo tempo, instrumento de percussão, acionado
infinitas vezes, enquanto desempenham os agilíssimos passos de sua coreografia. Trata-se
de um conjunto de arco e flecha que pode ser denominado "Preaca" em que a flecha, ao scr
acionada, na verdade se choca com a face intima do arco de madeira e produz uníssono que
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resulta em marcação cojetiva, mas rigorosamente simultânea dos ritmos musicais do
cabociinho.

A coreografia muito rica na variedade de passes é desempenhada por duas colunas
de brincantes que representam tribos indígenas em combate. As duas filas evoluem
dançando com passes que, assim como o devo, exigem grande treinamento e vigor físico.
Altemam ações em filas pmalelas que em detemiinado momento se entrelaçam como se
representando um conõonto.

No dia seguinte, domingo já em Recite, outros cantatas importantes, a começa pela
Sede do Caboclinho Sete Flechas do Recite no baixo da Agua Fria, agremiação das mais
reconhecidas, criada e mantida, desde 1971, pelo famoso mestre Zé Alfaiate, (José Severino
dos Santos). Ali tivemos o privilégio de conversar com seu filho, Mestre Paulinho, uma vez
que o próprio Zé Alfaiate, aos 92 anos encontrava-se intemado e com sérios problemas de

De fato, lamentavelmente veio a falecer no último dia ll de novembro, para gemi
constemação, após uma vida longeva e criativa, deixando, no entanto seu nome inscrito na
relação dos grandes artistas populares de nosso país, pelo legado de sua imensa
contribuição às melhores tradições de nossa cultura popular. Felizmente ele ainda teve a
alegria de ver o seu grupo reconhecido desde 2008 na galeria dos chamados Patrimónios
Vivos de Pemambuca.

Assim como o pai, de quem herdou múltiplas qualidades artísticas, Mestre Pauzinho
já garante a continuidade da agremiação. Músico de vários instrumentos, percussionista,
exímio bailarino, cantor, compositor, costureho que desenha seus próprios bordados, alia
seus dotes artísticos com admirável capacidade gerencial e de excelente professor
multiplicador do conhecimento sobre a manifestação.

Revelou-nos que todo ano se desloca para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.
onde permanece por cerca de dois meses ministrando cursos e divulgando sua comia de
expressão.

Com isto consegue disseminar a cultura do Caboclinho pela região sudeste do país
ao ponto de que, no período camavalesco, centenas de pessoas viajam daí ao Recite
somente para participar dos blocos, saindo às ruas como integrantes dos mesmos.

Ainda na conversa com mestre Pauzinho ele foi o que mais se aproximou da
resposta a uma indagação pessoal, algo que me intrigou desde a primeira vez que ouvi falar
na manifestação: Qual a razão pela qual o nome da brincadeira se expressa no diminutivo?
Porque Caboclinho e não Caboclo?

Em explicação muito simples Pauzinho esclareceu: É que a história do Caboclo 7
Flechas que, segundo Zé Alíàiate está na origem de toda a manifestação, se refere ao fato
de que o mesmo foi abandonado na floresta ainda criança. A razão de sua força inspiradora
reside exatamente no fato deste caboclo haver conseguido sobreviver e crescer sozinho no
meio da mata desde muito pequeno. Daí o diminutivo que, no entanto, só faz engrandecer a
brincadeira encantada e ainda sugere um üatamento mais carinhoso por parte dos adeptos.

Também pude testemunhar uma característica de abnegação valorosa daqueles que
criam e comandam os grupos, a que diz respeito ao altíssimo grau de dedicação que os
mestres de Caboclinho invariavelmente devotam ao seu mister. Têm suas vidas
integralmente voltadas para a manutenção do grupo, ao ponto de que suas próprias casas
acabam deixando de ser espaço privativo e intimo da família para se tomarem em sede e
banacão, depósito da brincadeira. Ali é onde Htcam zelosamente guardados e sem dúvida
magicamente protegidos, todos os aparatos da festa, desde os insüumentos musicais, às
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exuberantes indummtáriu quê são ricamente bordadas e omadm de plumas de aves,
estandartes e uma série de ouros Duetos de todos os brincantes do grupo. Embora nem
sempre alardeado, estes grupos estão relacionados aos cultos religiosos, especialmente
neste caso, à Jurema Sagrada com imbricações no candomblé.

Neste roteiro visitamos também o grupo denominado Tribo Tupã, liderados pelo
Mestre Amauri Rodrigues de Amorim no alto do Pinho, e em seguida o Caboclinho Oxóssi
Pena Branca onde conversamos com Zuleide Alces da Salva, a Leda, que comanda e
defende com energia sua agremiação de Caboclinho também no bairro de Agua Fria.

Nosso périplo se encerrou na visita ao ensaio do grupo Tribo Indígena Kapinawa de
Hilton Falcão no bairm recifense de Linha do Tiro. No último dia antes de embarcar de
volta a São Luís fui até aos arquivos da Fundaípe para conhecer pessoalmente os originais
do dossiê onde fiii recebido atenciosamente pela sua presidente, a Professora Marcha Souto.

Toda a visita realizada neste pequeno período, embora muito breve para um acervo
tão rico, foi suficiente para despertar a sensibilidade deste relator que já havia ficado
preliminarmente impressionado com a dimensão deste património desde 2008, quando o
conhecemos através da documentação apresentada na Comera Técnica.

Eis que naquela ocasião foi apresentado no contexto de uma proposta maior que
incluía as duas fomias de Maracatu. O Rural(de baque virado) e o Nação(de baque solto) e
mais o Cavalo Marinho. Manifestações que já foram reconhecidas neste Conselho como
património imaterial do Brasil.

Importa mencionar que integra o presente processo de registro os anexos e apensos
a seguir especificados:

© ANEXO 01) Volume 01 INRC do Caboclinho - Dossiê.
. ANEXO 02) Volume 02 nJRC do Caboclinho - Fichas de Sítio, Biblio©aíia e

Registos de Audiovisuais.
8 ANEXO 03) Volume 03 TNRC do Caboclinho -- Zona da Mata Norte.
8 ANEXO 04) Volume 04 INRC do Caboclinho -- Região Metropolitana do Recite.
e ANEXO 05) Volume 05 INRC do Caboclinho -- Relatório Analítico.
e ANEXO 06) INRC do Caboclinho -- Dossiê (Versão digital em CD).
© ANEXO 07) nqRC do Caboclinho Fichas, Anexos e Relatório Analítico(Versão

digital em CD).

e ANEXO 08) INRC do Caboclinho -- FotograHlas(Versão digital em CD).
e ANEXO 09) INRC do Caboclinho -- Registro de Campo, vídeo contendo o Enconü'o

de Caboclinhos (Versão digital em DVD)-
e ANEXO lO) INRC do Caboclinho -- Depoimentos orais(Versão digital em DVD).
e mXO l l) INRC do Caboclinho -- Registro de Campo, áudio(Versão digital em

e ANEXO 12) INRC do Caboclinho -- Registro de Campo, fotogiaüas (Versão Digital

. ANEXO 13 a) INRC do Caboclinho -- Vídeo Documentário 25 min (Versão digital
em DVD).

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

. ANEXO 14 a) INRC do Caboclinho -- Registros de Audiovisuais 01 (Versão digital
em DVD},
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ANEXO 1 4 b) INRC do Caboclinho -- Registros de Audiovisuais 02 (Versão digital
em DVD).

ANEXO 15) INRC do Caboclinho -- Vídeos das apresentações (Versão digital em
F{D Extemo)
APENSO O 1) Conjunto de Reportagens.
APENSO 02) Cabaclinho -- 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.
(Culta-Metragem)(Versão digital em D'V'D).
APENSO 04) O som dos caboclinhos. 07 faixas musicais. Produção: Prefeitura do
Recite. Recite/PE. (Versão digital em CD)
APENSO 05) No traçado do guerreiro. 15 faixas musicais. Produção: Adriano
Araújo. Recifê/PE. (Versão digital em CD).

Cumpre-me aqui ressaltar a excelente qualidade de todo este material reunido pelas
equipes competentes da FUNDARPE, do DPI, da Superintendência do IPHAN de
Pemambuco e da consultoria contratada.

E também registrar que minha tarefa de relator foi amenizada. uma vez que este
parecer que hora submeto à apreciação do Conselho se baseia na nota técnica redigida pela
técnica em antropologia Safa Santos Morais e nos pareceres preparados pela historiadora
Desirée Ramos Tozi, consultora do IPHAN, pesquisadora e doutoranda em Estudos Étnicos
e A6icanos da Universidade Federal da Bahia e pela antropóloga Digna Dianovsky,
Coordenadora de Identiülcação e Registro do DPI.

De forma que passo a cita-los de fomla resumida, pois sintetizam melhor do que eu
poderia t'ealizar, neste culto tempo, as generosas informações de todo o processo, todo ele
muito bem insl:ruído por intensivos esforços de estudos e pesquisas, de numerosos
profissionais de diversas áreas do conhecimento e que reúne uma extensa bibliograãa.

Em ] 7/04/2008, a proposta inicial solicüaxla o regisn'o de um conjuttto de quatro
$olguedos pernambucanos -- O Maracatu Nação, o Maracatu Ruja!, o Caivalo híarinho e o
Caboclinho -- tendo sido apreciada pela Câmara do PatNmõnio Imaterial em suas 10' e
[l' Reuniões, que deliberou peia pertinência, mas com ressalva de que fossem realizadas
pesquisas separadamente;

Eiu O1/04/2008, o Governador de PerTumbuco encaminha ao Superintendente
Regional da 5' SR/IPHAN/MinC, Frederico Far'ias Nwes Atmeida, o Ofício n' ]96/2a08 --
3G/PE, contendo anexos: Proposta de candidatura, ri3ferências bibliográ$cas e
documentais, cartas de anuência com assinatura de representantes de grupos de
:clboclinhos e da sociedade, depoimentos orais, registros jotogr(iscos e audiovisuais de
campo e documentação mínima disponível;

Em 15/05/2008, o governador de Pernambuco, ellvia ao presidente do lphan o
O$cio n' 308/2008--(}G/PE, solicitando o registro do Caboclinho no Ltwo das Formas de
Expressão do Pan'imóttio Imaterial;

Eln 16/05/2008, a pertinência do pedido de Registrojoi aprovada na ll' reunião da
Câmara do Patrimârlio Imaterial, que deliberou pela continuidade da instmção do
processo, considerando que a pesquisa devesse aprofundam" a idenülicação da ocowência
do Caboclinho, estendendo para outros estados da Federação. além do estado de
F'ernalnbuco:
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(!tambéé (Bom Jardim/PEl; 47.Tribo Índio Canindé (ltambé/PE);48.Tribo Águia Negra

.Ao mesmo tempo cl pesquisa do INRC subsidiou a elaboração de um l)ossiê de
Registro do Caboclinho, a partir de dados bibliogr(%Hlcos e etnográ$cos coletados em

composta pol' detentorese estudiososdo bem cultural. ' ' ''"'
A bibliogr($a sobre o bem cultural relaciona o "Caboclinho" ou "Caboctinhos" à

herança. indígena, vinculada a memóHa de slm participação nas guenas pela disputa do
:erritório da colõni(i, às vezes ajwor dos portugueses, outras, coRDa eles.

Apesar de admitir o trânsito de bens culturais para além das fronteiras étnicas e
IJ..." a miss.lgenação do, nordeste brasileiro, o texto aborda superficialmente a associação
lassa expressão cultural a um personagem cuja etnicidade vem sendo dei)cada à margem
do discurso da identidade nacional-- o caboclo. ' "'" '- - ''''' 8

.A ligação dos Caboclinhos com o período do Camaxpal esconde aos olhos de um
.digo, a profunda -vinculação religiosa dos brincantes e detentores com o culto da Jurema
e, portanto, com as entidades espirituais denominadas "Caboclos"

Cumpre destacar que o Dossiê aborda dois aspectos que caracterizam o bem
;ultural: seu caráter profano, expressctdo no Carnaval, mas não apartado de seu caráter
;agrado, .findado nas práticas religiosas a©o-indígena-brasileiras.

De acordo com o Dossiê (20]2), ''os cabociinhos são grupos populares de
'apresentação da cultura. indígena, que se apresentam principalmente, mas não
:xclusivamente, durante o Carttaxpal"- (DOSSIE. 2012, P.15).

A importância do período carnwalesco parca os grupos esta presente na dedicação
com que a grande maioria dedica a produção para as apresentações que ocorrem nesse
período, desenvolvendo uma estrutura logtsüca, orçamentária, artística (ensaios,
)on$ecção dos adereços) e l-elogiosa (catçamento, oferendas etc.) para sua execução. Essa
:str"t.atura é viabilizada pela organização dos grupos em agi"emiações carnavalescas.

Os grupos de Caboclinho se apresentatn geralmente nas r"tias. A peP$ormance
elaciona dança, música e, em alguns casos, um recitativo ou drama (DOSSIE. 20]2.

p.l18), sendo pei"cepthel o declínio da presença dos autos, principatmettte, etttre os gmpos
ao .Kect're

A dança .é.ncecutada pelos participantes, que se apresentam, geralmente, em duas
Dias, cada um deles cortando uma preaca, adereço/instrumento mmical, enforma de arco
3$echa, tatnbém denomittado brecha ou.Pecha.
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;er um ''catacaxã" ou um ganzá(também denominado por grupos da Zona da Mata Norte
ie Pemambuco de " mineiro" ou simplesmente " macaca").
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apesar dessa esü'atura básica do Caboctinho, a performance, a indumentária e a
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ação eRRe os caboclinhos e a Mata Norte, e o aspecto religioso desses gnzpos.

Z

O Dossiê aponta ainda, uma tendência para o swgimento de novos gruPOS
dep'hajas, principalmente, por dissidências; além dos conlPitos internos, o teMO destaca a
presença,de um clima de competição entre os grupos, acentuado pelos concursos de
=arttaval e pela comequente disputa de recursos.financeiros.

Quanto à indutnentária o Dossiê a descreve constituída por saiote(mulheres mam
'xno, o homens utilizam na altura dos joelhos), taREm, peitilho, atadas, coçar, diadema
que pesam em média de 10 a 15 quilos), sapctto ou ténis, estandarte.





A indumentária e os adereços são emplumadas e ornamentados com muito brilho.
Lantejoulas, miçangas e pedras bordadas sobre tecidos de lona, 'peludo ou lama. Usam
além de madeiras leves, cartolina, papelão, papel !aminado, cola branca, cola de siticone.
gljter, areia prateada de diversas coi-es, plumas e tipos de penas de ema, faisão, paiçlão,
;hichila(parte do rabo do galo composto por penas curtas), entre outras(DOSSIE, 2012,

:onfortne depoimentos de representantes dos grupos, a estética colorida e
abrilhantada, exerce maior atratividade sobre os jovens, associando a autoestima à
valoHzação dessa referência cutnrat.

1,) estandarte da agremiação, e os outros adereços, contribuem para a identidade
:stética de cada grupo. Os estandartes normalmente ostentam a imagem do caboclo que
.denti$ca a nabo, que pode ser representado pintado ou através $)cação de um boneco. O
estandarte é também unt item que pode provocar a desclassificação do grupo no Concurso
das Agremiações Camavalescas do Recjfe.

Vas ennwislas os detentores infhnnam que a concorrência estimulada pelo
concul"se do Carnaval acabou criando padrões estéticos mais homogeneizados às
ndumentárias, o qtle vem pressionando os grupos a adorarem padrões de qualidade tnuito
similares lta confecção de adereços e indumentárias.

rale salientar que essas írattsformações são legitimados em uma operação
=omplela, de seleção e interpretação, mas marcadas por relações de poder. Deste tnodo
;onÚtguram-se, aos poucos, como signi$cativas para toda a comunidade de caboclinhos
sendo incorporadas ao seu arsenal estético. (DOSSIE, 20]2, p.83)

quanto aos Persollagens; os que são pr'óprios dos grupos de Caboclinhos da
legião Metropolitana do Recjfe e da Zona da Mata Norte coincidem, com algumas
pequenas djferen ças de nomenclatura.

)s personagens identificados foram: Reis e Rainhas. Curumitts, Caboclo Chefe
Mestre, Contra-Mestre, Casal de Caciques, Curandeiro, Mãe e Pai dos Curumins, Mãe da
tribo, Pai da Tribo, Bal'tdeillsta, Pago, Pé de Bandeiras, Pujantes, Tenente e Capitão
:aboclo espião, Feiticeiro, Porta-Estandarte, Porta-Bandeira, Caboclo de Frente
Tapuias, Peras, Caboclo e Cabocta.

Jã a origem da musicalidade do Cabociinho é objeto de repelões e curiosidade de
pesquisadores, que tendem a associa-la aos padrões musicais indígenas. O própv'io Mano
íe Andrade, em sua pesquisa não identificou referências musicológicas dos Caboclinhos
lm outras e)opressões da cultura brasileira, "traços recorrentes que pudessem explicar a
sonoridade dos caboclinhos e identificar suas possíveis origens".(DOSSIE, 2012, p.87)

De acordo com a técnica do DPI/IPH{N, Safa Morais(na Nota Técnica n'
)29/20]5 CGIR/DPI, Q\patiQRdo o processo do INRC do Caboclinho), ''a música do
=aboclittho é predominantemente instrumental, estando os sons vocais relacionados às
'loas' e aos "gatos de guena". Quando um membt'o do Caboclinho, geralmente o
;açiquc da tribo", pauta ou grita uma loa, a orquestra silencio e os integrantes

'espondem. Os participantes constituem-se de grupos populares que ".Rzeram do kart?aval.
) "tocas" da sua criatividade, expresshidade e resistência."(citação do vídeo curto para
o Registro).

A música, executada por uma gaita(ou flauta Teta), é acompanhada por
instmmentos de percussão (idio#ones e membralto$ones) e consiste em um tema melódico
curto composto por variações ou improvisações sobre esse tema. Essa música é
denomiriadct ritmo, toque ou batida. Seus principais ritmos são os seguintes; perra, guerra,
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tesoura, balão, ntacumba de índio e pisada ou cambada. O coÜunto dos músicos do
=aboclinho é identi$cado como baque, terno, orquesn'a ou batucada.

Os instrumentos são a gaita(ou.Pauta); um idiofone de chocalhar, podendo ser um
:aracaixã ou um ganzá (também denominado por grupos da Zona da Mata Norte de
Pernambuco de ''mineiro" ou simplesmente "macaca"); um membrano$one, que pode ser
:aros (ou caixa de guen"a), utn surdo ou um bombo; e a preaca(flexa ou brecha). .Alguns
grupos utilizam também um atabaque (ou canga), membranofone de joltnato cónico ou
;ilittdrico, escutado exclusivamente no ritmo denominado macumbct (ou macumbinha) de
Índio. (DOSSIE, 2012, p.88)

A pesquisa identi$cou que o uso de Pautas retro é exclusividade da mmiçatidade
indígena. O temo associa o uso da "gaita" a populações indígenas do nordeste, como os
Pankararu, assim como ao uso sagrado para homenagear mestres e caboclos da Jurema.

O Caracaxá, instrumento que ressoa como chocaltio, é encontrado unicamente nos
:aboclinhos. O instrumento é jeito de metal, trazendo entre 5 a 7 camparias, que
reproduzem o som de vários mctracãs ao mesmo tempo.

A preaca é mais um insnumeTüo exctusho dos caboclinhos, "É o único instmmento
nçecutado fora da orquestra, por pessoas que ttão possuem, necessariamente. nenhuma
habilidade musical. PerPnite, por outro lado, que todos os membros atraem como milsicos

aproximando ainda mais música e dança". (DOSSIE, 2012, P. 89-90)
)urros instrlimentos percussivos como o atabaque e a canga são utilizados nos

Caboclinhos do Recite apenas durame a execução do ritmo denominado "macumba". Em
'razão da in$uência que o carnaxpal do Recite vem exercendo, há alguns anos, os grupos da
Mata Norte estão adotattdo esse itlstmmento e o ritmo nele executado.

Vas enü'evistas a in$uência do Concurso das Agremiações Carnavalescos do Recite
aparece com .sequência, indicctndo uma forte penetração de outros elementos musicais
sobre os grupos da Mata Norte.

quanto aos aspectos da dança do Caboclinho o processo de identiÜcação apontou
] existência de n'ês momentos específicos para as danças: os ensaios' (ou' treinos), as
apresentações públicas e os des$tes de cottcursos de Carnwat.

A dança no Caboctinho está associada jhndameritalmente ao que se chama de
ncwlobra". Segundo a fala dos brincantes, a manobra se tradtuiria em um tipo de

Provimento, enquanto o coNunto delas se ctmmaria "passo de dançct" ou "coreogra$a". .A
;ua execução Fias passaretas durante o Carnaval seria denominada "evolução';, nome
utilizado pelo Concurso de carne,a! do Recite.

) Dossiê apresenta uma diversidade de manobras referentes aos toques. Dentre
!tas destaca-se a "guewa", o "balão", o "perra" e a "macumba do índio" . Cada toque
:eln correspondência com um conjunto de manobras, que podem vcipiar conforme o ritmo
âe$nido no toque da preaca/Pecha.

As manobras acontecem defino de uma estatura coreográfica chamada roldão
)rganizado em duas $1eirm de caboclos e caboclas, que se movem num mesmo sentido.
Esse deslocamento ocorre deforma diferenciada nos Chatos, onde há a movimentação das
:luas .Rleiras de uma uctreinidade à outra da rua (ida e -vinda), quando simultaneamente
ocorrem o deslocamento no cordão e as manobras.

Durante o toque ''guerra'' são puoçados alguns pontos de Caboclo, pequenos versos
que contam as qualidades e proezas do Cctboclo que nomeia a Agremiação. O canto desses
persas é.@ttdamental para a continuidade do entusiasmo e participação dos brincantes.
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Conto em outras expressões da cultura popular, a trammissão de saberes está
an'falada à obsewação e à prática, orientada pela nansmissão oral de conhecimetttos dos
mais antigos, caos encontros com os jovens se iniciam no segundo semestre e vão até o

período do carnmal.
quanto à área de Ocorrência a pesquisa idenH$cou referências sobre a existência

de grupos em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte (mttnicipio de Ceará-Miram),
Alagoas e Minas Gerais(Montes Claros, Belo Horizonte, Serra, Diamantina e Araponga)e
até um grupo ncl Ilha de itaparica/Ba.

Mas é indiscuthel a concenn'ação de Caboclinho na região men'opolitana do Recite
e na Zona da Maia Norte Pernambucana, ondejoram registe'ados mais de 70 grupos.

Para os pesquisadores do INRC, a maior concentração na Zona da Mata Norte de
Pernambuco, estaria associada à presença dos antigos aldeamentos indígenas, nas regiões
le Recjfe e Olinda originados do século XVll e mantidos em citividade até meados do
século X{X.

Fctto que e)aplicaria "a expressiva presença de práticas culturais como o culto da
Jurema e a presença marcante da $gura do caboclo na cultura popular -- Caboclo de
Lança, do Maracatu Rural, Caboclo de Ourubã, do Chato Marinho e a "cabocaria". dos
=aboclinhos. "(DOSSIE, 2012, P.14).

) Dossiê aponta semelhanças entre as Loas entoadas por gr"upas de Pemambuco e
lo Rio Grande do Norte, o que se apresenta como mais um elemeltto de apto)çimação
:tosses grupos, pwa além da denominação.

Para de$nir uma possível área de ocorrência do Caboclinho, é necessário
;onsiderar que as .Êonteiras culturais são fluídas e n'ansitam para além das fronteiras
geopolíticas de$rtidas pelo Estado.

assim como é possível cruas os dados da presença de aldeamentos indígenas nos
séculos passados no território expandido de Otinda com os territórios onde existem
agremiações e grupos de Caboclinho, é igualmente possível cl'azar a abrattgência do bem
:ultural aos terdtóHos de ocowência dos encontros épico-culturais e a própria
'mestiçagem dessas populações, envolvendo a região Nordeste.

A identidade do Caboclinho, apontada no tacto como composta de uma
;onoridade Única, por uma dança e por uma indumentária não menos singela'es, por um

:odunto de práticas e saberes, os quais são pane cennal de um complexo semiótica, no
qual arte, celebração e +"etigiosidade caminham juntcts" (DOSSIE, 2012, p. ]]), comece
Indicativos de como podemos pensar a ocorrência do bem.

Considerando que a pesquisa de campo e o levantamento bibliográOlco do Dossiê
apontaram a concentração dessa manifestação cultural no estado de Pernctmbuco, sugere-
se que o recorte de ocorrência do bem cultural inclua os Estados de Alagoas, Pel"nambuco,
Paraíba e Rio Grande do Nome, tendo como rejerêticia para o Registro, a região
men'opolitatta de Recjfe e a Zona da Mata Norte de Pemambuco.

Já a relação dos gmpos de Caboclinlto com o CatnaPal pode ser obsewada sob
duas perspectbas, sendo uma referente ao processo burocrático do Carnaval.
institucionalizado nos concursos e nos recursos$nanceiros derivados; e outra, sob a ótica
de subversão e celebração que o penada carnavcttesco promove.

A pesquisa identi$cou crescente in©uência do Concurso de Agremiações
=amavalescas do Recite, com mais intimidade a partir dos anos 1990, sobre os processos
ie produção, ensaios e apresentações dos grupos, tanto da capital, como da região da
Zona da Àdata Norte.
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Essa in$uência é impulsionada pelas subvenções oferecidas pelos poderes plülicos
: se expressa nos valores dos prémios oferecidos aos grupos melhor classificados no
:oncurso, e lias cachos pagos durante as apresentações pública que acontecem no período
io carncwat em diferentes espaços da cidade.

No entanto. a relação das agemiações de Caboclinhos caIR o Carnmal é muito
anterior à institucionalização do concurso e data do período seguinte à proclamação da
República.

As datas de $xndação dos gmpos é um indicativo importante para re.fletir sobre a
)rgattização de classes populares num período pos-abolição. I'icente dct Sirva (2012)
localiza tlo tempo os gr'upas mais antigos e suas/undações: Tribo Caboclinho Canidé. do
Recite, lem sualündação em 1897, mesmo ano da Tubo de Caboclinhos Carijós. A Tribo
ie Caboclinhos Tapeguarases data de 19]6; o Caboclo Tupy veio a público no ano de
1933; a Tribo de Caboclinho Tabajaras iniciou apresentações em ]956; e a Tribo de
l:aboclinhos Tapirapés, /Mudada em 1957. Em Goiatm é possível obsewar u dinâmica de
constituição. de grupos: Cahetés.fundado em ]904, o Canindé de Goyana, em ]971, a Índio
rabajara, datada em ]975, Tupynambã , lfiindado em 1989 , o União Sete Flexa de Goiana
:m 1991, o Tapuia Catiindé de Goiatm eln 2002, Carijó, 2007, o Itaquara de 2Q08, mesmo
]no do Potiguares, e o Caripos em 2009.

" No aspecto religioso, é preciso cottsiderar que as religiões a#o-indígena-
)rasileiraslot'am, até meados dos anos 1970, duramente perseguidas e reprimidas em suas
nanjfestações. Se tomarmos o camaçlal como momento de "suspensão" temporária da
)roem social e de pennisstvidade cottcedida pelo poder público a outras'Jiormas de
:opressão identitária, é possível aÜrmai' guie esses indivíduos tenham encontrado no
:spaço dct rua, na expressão carnal?ctlesca, uma jorna de demomírur seus valores. e
'eforçar aspectos da memória e da ancesü'alidade dos caboclos nordestinos.

Assim como o carnaval pode ter sido o espaço de permanência e resistência e
eprodução cultural ao longo do século, hoje eie tem um papel discutível, ao inserir ojator
!conõmico como eixo de organização, console e reprodução dessa forma de expressão,
aduzindo a hontogetteização e a padronização das pet$ormances e da estética dos grupos.

Além disso, pela intewenção económica do turismo e pela ausência de outrcu
)erspectivas de sobrevivência e de modos de produção nas regiões pesquisadas, o
Carnaval do Recite tem dii»adido valores de jorna hegemónica sobre Ollfras regiões dePel'/Za 2ÓZ{C0. ' ' ' 'o

Os des$1es não deixam de ser também umalorma bastante particular de celebração
religiosa e de ligação com o sagrado para muitos destes gmpos. Muitas -vezes, c(msidera-
se que não são as agremiações que estão disputando um título de vencedor do Carnaxial e
'ecursos extras para a agremiação, mas caboclos e ti'ibos ligados ao mundo dos
encantados, que estão guen'bando enfie si.

) concurso, dessa jorna, apesar de todas as suas polémicas e contradições,
apresenta um tmponarlte microcosmo do Car"ncmal, por meio do qual é possível
;ompreender os diversos sentidos e a complexidade ligados ao universo dessa
manifestação.(DOSSIE, 20]2, P. ]26)

)s dirigentes das Agremiações, para /inattciar a produção visando o Carnaçzal,
muitcts vezes contraem dívidas com agiotas para a compra dos imu+nos e matérias primas,
ima vez que os subsídios públicos só .ficam disponheis na véspet'a do camax7al, podendo
mesmo chegar somente após o encerramento do mesmo.
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A relação cona o cai-naval é tão estruturante para os Caboclinhos que passado o
pei'iodo carnavalesco, os dirigentes guardam os adereços e fantasias para, em seguida,
'ejot'ma-los, aprimorando as peças para o alia seguinte.

No que tange à religiosidade e ao :MYidamento dos "Caboclos", o texto do Dossiê
mapeia diversas abordagens sobre a origem e continuidade dos Caboclinhos. Numa
entativa de evitar a reiDcação de bens culturais associados ao mito das três raças, e
'eprodwir um discurso do património cultura! que reforça uma suposta "pureza" étnica, é

preciso destacar a centralidade dajgura do "caboclo'' dentro dessa ncpressão cultural.
{oger Basüde, em O Folclore Mágico do Nordeste, procura elaborar uma primeira

sociologia do Caboclinho, a©rmando sua vinculação a catequização dos índios pelos
jesuítas, mas relacionando sua continuidade e rtpi"odução às antigas corporações de
trabalhadores.

=om o Pm da escravidão e a migração dos negros para a cidade, houve um
alteração na composição étnica desses territórios. Bastide acredita que os aÊicanos
:Fiaram esnatégias para ascender socialmente, aproximando-se do mundo dos índios, uma
pez que estudam, desde o período colonial, abafo destes na estrutura social.

! assim que deve ter se processado a entrada dos ct©icanos nas danças indígenas.
A meu \7er, os caboclinhos do Carnaval nào são mais do que as antigas danças
corporativas, que sobreviveram ao desaparecimento das corporações e procuraram uln
rlovo quadro social para se inscreverem" (BASTIDE, ]945, P. 200. Apud: DOSSIE,

A argumentação da in©uência aPo-brasileira no Caboclinho tem origem na intensa
)incubação dos seus detentores e dos símbolos.ao universo religioso de mail"izes aP'o-
.ndígenas, sintetizada no culto da Jurema sagrada.

A religiosidade se revela, também, nas agremiações; o nome da entidade '' caboclo"
nomeia o grupo, como o 7 Flexas, Canindé e Carijós. A relação é tão intensa entre o
;aboclo/entidade e o caboclo/personagem, que as .»inteiras entre eles se dispersa muitas

ocasiões em que o caboclo incorpora durante as apresentações rompendo essa
P'inteira "E, principalmeitte, na Caçada do Bode, onde essas duas dimemões tornam-se
ama só". (DOSSIE, 2012, p.67)

Embora seja crescente a presença da Umbanda e do Candomblé na região da Mata
Varie, o que pode ser obsewado em todas as tribos de caboclinhos é a sua ligação com a
lurema e com o catolicismo. Á Jurema dicttoga com os OriJçás e mantém a sua relação
tradicional com os rituais católicos.

No culto da Jurema as comunicações entre os caboclos e os juremeiros são
-ealizadas em idioma comum, nativo, carregado de expressões idiomáticas fitas de Jãcit
:atendimento. Em Nova Goiana são várias casas de Jurema, onde os gmpos socializar-se.
=t'ocas ili$ormações e cultuam os espíritos e as entidades.

A Jurema compõe-se como uma religião pautada na ncperiência subjetha da
possessão, estmturada por entidades da categoria dos "caboclos", dhididos em índios.
sertanejas, boiadeiros, e aqueles que simplesmente 'tiveram nas »latas; há ainda os
personagens encantados, os mestres, as mestras e os exus. "Em muitos casos esses mestres

foram .neuras históricas dentro da Historia do Brcisil, como o Mestre Corisco que em -vida
:ompâs o gl"upo de Lampião e Malunguinho, líder do Quilombo do Catucá
IRODRIGUES, 20i4, p.95)

P

12



./
/

/

+

#



B
Ainda sobre a dimensão sagrada que orienta os gmpos, tanto o Dossiê quanto o

INRC reforçam a centralidade que o rito da Caçada do Bode lem para os Caboclinhos da
Zona da Mata Norte como attvidade de início do Carncwal.

Nesse sentido, eta pode ser entendida como uma oferenda dos grupos para as
entidades espirituais as quais os detentores se careciam. Essas entidades, associadas à
ancestralidade da terra, estão estreitamente vinculadas ao culto da Jurema, pertencendo,
em sua maioria, à categoria espiritual dos ''caboclos".

A Caçada do Bode joi identj$icada no INRC como uma celebração praticada,
nçclusivamente, pelos onze grupos de Goiana/PE, na madrugada do sábado para o
domingo de Carnal?at. Eta compõe uma pane do drama dos Caboclinhos; que se
desenvolve como uin cortejo pelas ruas de Goiana/PE, onde os participantes seguem
:iançaYtdo, ao so+n da música.

Além do aspecto dramático e festivo do Htual, e apesar da celebração se
assetnethar a uma lesta meramente profana, a Caçada do Bode é .fundamentalmente
religiosa e integra o aspecto sagrado desses grupos. E um ritual praticado na região há
mais de meio século, de acordo com os registros de btincantes mais antigos.

Vo que concerne à imprescindhel elaboração das salvagüal"das e diretrizes para ação
le promoção da sustentabilidade do bem cultural, três problemas foram identi$cados
30mo comuns à maioria dos gr"upas de Caboclinho e estão relacionados à produção do
Carnaval, que ao longo dos últimos anos tem in$uenciado na padronização e estetização
:los grupos.

Primeiro vem a questão da sede dos grupos: Poucos possuem sede própria para a
ealização dos ettsaios e acondicionamento das indumentárias e, aqueles que possuem

sede, geralmente, estão em espaços anexos às caias dos dirigentes dos gr"tipos.
Em seguida a dos recursos $nanceiros: Muitos se endividam com empréstimos,

enquanto que os valores repassados pelo poder público nunca cobrem todas as despesas,
ficando o excedente ao encargo de dirigentes e membros do gmpo, que dedicam tempo e
:rabalho na produção dos adereços e indumentárias.

E .finalmente a di$uuldade düs matérias pt'imãs: Cada vez mais luocuosas e que
respondem a quesitos de julgamento }lo concurso das Agremiações Canta:vatesccis do
Recjfe. São de alto custo de aquisição(especialmente as penas para confecção dos
cocares), encarecendo a produção e abra:fiando seu endividamento.

) Concurso das Agremiações ncige que os grupos se tomem pessoasjurídiccis para
,eceber a subvenção financeira; pois para tanto é necessário disputar o Concurso. Essa
sub'punção é, na maioria das vezes, o único apoio para papal" as despesas com o Carnaval,
3 0 acaso ncl liberação dos recursos traz sérios problemas para os dirigentes, que acabam
endividados, repôs da agiotagem e da burocracia.

Além das questões t'etacionadas à produção do bem cultural, a região da Zona da
Matct Nome também en$'ente a precariedade dos recursos naturais, bem como a ausência
le serviços básicos de saúde, educação e saneamettto. CAIR a crescente urbanização e os
problemas agrmados na zona rural, observa-se a crescente migração dos trabalhadores
la área rural para as sedes dos grandes municípios, que, por sua vez, encontram-se
cercados de$avelas, apresentando péssimas condições de vida e altos Índices de violência.

A concentração de gmpos de Caboctinho tia cidade Goiana jez com que o
município passasse, há alguns anos, a ostentar o título de "Terra dos Caboclinhos". Na
cidade acontecem dois ventos importantes para as agremiações, um no mês de maio,
promovido pela Associação de Cabociinhos e Índios de Pernambuco, e outro no domingo
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de Carnaval, ot"ganizado por um produtor local. Ambos são apoiados pelo Governo do
Estado, através da FUGI)ARPE o que indica bom nível de comprometimento dos poderes
,orais com a manifestação.(DOSSIE, 2012, p.62) '

Neste se+llido foram estabelecidos os subsídios para a comtl'ração do Plano de
Salvaguarda do Caboclinho

As recomendações, sistematizadas a partir das demandas lwantcldas em campo
'eferem-se principalmente à valorização dos detentores e a promoção da sustentabilidade
íos grupos, estruturasfundamentais para produção e t'eprodução do bem cultural.

Assim, em grande medida, demanda-se a criação de apresentações além do período
=arTtmalesco (o que evitaria a an'ecadação $nanceira sazonal e baixa); transmissão de
conhecimetttos para os maisjovem.

Apesar do estímulo oferecido pelos poderes públicos, as receitas obtidas nâo são
capazes de assegurar a sustentabilidade dos grupos e nem como alternativa de
manutenção para seus dirigentes(em razão dos altos custos daprodução).

)bserva-se que a manutenção de muitos caboclitthos deve-se a dedicação
npestimento pessoal e jitaartceiro dos seus diHgentes, além da cona"ibuição de tempo
trabalho de sem integrantes

Além da escassez de recursos .financeiros, existe a desgastante preocupação dos
temores com relação à burocracia e à morosidade dos pagamentos por parte dos órgãos

públicos.
:omo proposta para a continuidade e sustentabilidade do bem cultural, o texto do

Dossiê expõe algumas propostas de ações de fomento para a salvaguarda do Caboclinho.
:m duas /rentes: Uma que investe na manutenção Imaterial dos grupos, e outra que se
-afere à ü'ansmissão e continuidade do bem cuttwal; ambas üwendo o protagonismo dos
grupos como o motor dci salvaguarda. São elas:

1) Criar Comissão Técnica, com representantes da Prefeitura do Recjfe, do
governo do Estado, da Universidade Federal de Pernambuco, do lphan, além de
epresetttantes da sociedade civil e das agremiações de Caboclinho, pat'a dialogar sobre o

papel dos governos na continuidade, manutenção e valorização das agremiações de
Caboctinho.

2) O Concurso das Agremiações de carnaval precisa ser reavaliado, etn$ace de sua
.n$uência na dinâmica dos grupos e das mudanças ocowidas nos últimos anos.
:onsiderando o respeito à diversidade, aos valores e a singularidade de cada gmpo.

!) Discutir uma Jorna das instituições pubticcis subsidiarem a construção de sedes
para as agremiações de caboclinhos.

4) Fomentar espaços onde os saberes do Caboclinho sejam transmitidos dentro das
próprias comunidades, em condições adequadas de ensino e aprendizagem. Ensaiando
.esultados positivos, para as comunidades e para as agremiações. Deste modo,
:oltuibuindo para a conHnuidade do bem; para a valorização dos protagonistas que irão
Ministrar o$cinas e para assegurar a dil»são do conhecimento soft"e a cultura e' história
cio Caboclinho; entre outros.

$) Criar um programa de reconhecimento e valorização dos mestres do
Caboclinllo, que dedicaram suas-vidas a este bem cultural.

5) Criação de um portal online, a ser amplclmente divulgado enfie as agrentiações,
como um espaço interattvo, para troca de experiência enü'e os membros dos caboctinhos:
para ampliar a comutticação entre os mesmos; e dirimir dividas sobre questões
.elacioriadas a pagamentos, subvenções, editais públicos, entre outros.
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7) Criação de um Jór"um pet'manente do Caboclinho.
!smas são as recomendações gerais que servem como um ponto de partida para que

as ações ou o Plano de Salvaguarda possam ser construídos. Neste sentido, sendo o bem
:ultural registrado, o lphapt deverá discutir com a comunidade os encaminhamentos para
zs ações de apoio e fomento à luz do Termo de Referência para a Salvaguarda de Bem
Registrado -- publicado por meio da Portaria IPHAN tt' 299/2015.

O pt'acesso de elevação do Caboclinho à condição de Património Cultural, para
além do reconhecimento de uma referência cultural e de suas contribuições para a
formação da memória e da identidade nacional, deve caminhar na perspectiva de
construção de uma parceria e$etiva entre Estado e a sociedade civil, promovendo, ao
Mesmo tempo, a continuidade e a divulgação dessa$orma de expressão.

tratam-se, postando, de consn'uir políticas públicas efethas de fomento e
;ustentabitidade do bem cultura! atrmés da Valorização dos gmpos, material e
lmateHallnente, pt'omo'pettdo a superação do desconhecimento e preconceitos sobre eles
ainda presentes na sociedade.

Assim é que no curto período de 15 meses, esses proHlssionais foram responsáveis
pela coleta de centenas de depoimentos cuidadosamente registrados nos modelos de acha
do n\IRC, e coram ao encontro da história dessa cultura. Aquela história que brota da
infinidade de vozes, dos testemunhos apaixonados dos protagonistas e seus pares, assim
como de adeptos e simpatizantes, messes, compositores, brincantes, dançarinos, músicos
percussionistas, intérpretes, e coreógrafos. E também do que está nos livros, dissertações e
teses acadêmicas e demais artigos e textos já publicados sobre o assunto.

Todo este üabalho ensdou uma detalhado identiHlcação e descrição de elementos,
como o corteJO e seus personagens, a musicalidade, os instrumentos musicais e as formas
de sua fabricação, as toadas e loas, a transmissão do conhecimento, os processos de ensino
e aprendizagem, a relação com o sagrado, a participação no camaval e os desHlles. a
peúormance; a caracterização atua], Êatores históricos e lugares considerados simbólicos
por seus protagonistas; as questões patrimoniais; as relações com o mercado cultural e
Hmalmente as salvaguardas. Um estudo verdadeiramente completo.

E nmalmente, do ponto de vistajurídico, o processo Êoi encaminhado à Procuradoria
Federal em 18/out/2016, onde a procuradora Genésia Mana Alves Camelo elabora o
excelente parecer de no 346/2016-PF/IPH.4N/SEDE e em 31 páginas analisa e sumária

o seu teor para atestar que: "yssím, díanre dos dados co/igidoi nesse processo,
verifica-se que o mesmo encontra-se dwidamettte instruído, doendo-se, prosseguir rios
:temais ü'ãmites necessários à inscrição do registro do Caboclinho, rto Livro dus Formas
de E)opressão. )'

Em 21/out/20] 6 o Procurador Chefe do IPHAN, Heliomar Alentar de Oliveira após
o seu "])e acordo" e o encaminha à presidência, seguindo-se a competente publicação dos
avisos no Diário Oficial da União. ' '

Assim constatamos que, do ponto de vista fomlal, os requisitos técnicos, jurídicos e
burocráticos exigidos pela regulamentação do IPHAN, foram largamente atendidos e estão
presentes neste processo e a generosa infomlação encontrada no dossiê, é mais um ótimo
exemplo de üabalho realizado para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de
sua relevância para a memória nacional do ponto de vista cultural. histórico. étnico.
antropológico e social.

O que se constata é que a pesquisa desta forma de expressão, o decifrar de seus
rituais, modos e tradições, também nos permite cada vez mais aproündar os estudos na
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busca de compreensão do Êenâmeno de constituição da nação brasileira e de seu
comportamento ao longo dos séculos, ampliando conhecimentos sobre a gênese da
sociedade contemporânea.

E também que o Caboclinho não só se revela como repositório de conceitos
disponíveis ao melhor entendimento de nossa história, mâs como arquivo vivo, onde os
estudiosos podem ler os signos que traduzem as origens de nossa gente e a imensa pmcela
de contribuição que lhes coube construção do país.

Felizmente o que temos em mãos é o verdadeiro privilégio de conhecer e avaliar os
méritos do património cultural que através do Caboclínho, pulsa vivo no cotidiano destas
comunidades. E admirar a rica diversidade carregada de múltiplas expressões. Estes
aspectos que foram brilhantemente abordados pelos especialistas em seus respectivos
depoimentos e textos que constam dos autos deste processo.

Repito aqui a avaliação que havia feito no caso do Maracatú Nação que também tive
o privilégio de relatar em 2014: Os estudos do Caboclinho e a busca de suas origens
pemiitem-nos também lançar outro olhar sobre a evolução social do próprio estado
brasileiro. E o retrato e o resultado de um modelo de economia baseado na mão de obra
escmva, no latifúndio e na exportação em massa de produtos agrícolas e seus derivados que
se reproduziu de norte a sul do país nos tempos da colónia e império, originando uma ít)rte
concentração.das riquezas e produzindo as grandes levas de excluídos. Aspectos que até
hoje se reproduzem, afligem e depreciam a imagem da sociedade nacional.

Não posso deixar de renovar aqui a minha proHssão de 6é no ofício que
desempenhamos neste Conselho: "o a/o de pro/eçâb, gue es/á ilmp/ícf/o /za águia do
-egistro, vai muito além do que sugere ajormatidade da questão, ete incide também sobre
l autoestima das pessoas diretamente etivolvidcd, bem como da comunidctde envottória. ete
ambém confere valor. E como -valoriza, ele Cima e estabelece finta aura de I'esperto sobre
) bem que se pretende preservar. O registro não é somente um atojurídico e burocrático.
nas uma estratégia de distinguir, de divulgar, de Jonalecer argumentos de defesa, e

portaYtto, um caminho para consolidar asperspecti'pas de continuidade para o.aturo"l
Reconhecer a importância e valor destas manifestações, que abrigam em sua história

toda a carga cultural de arte popular, religiões e crenças e séculos de luta contra opressão é,
portanto, favorecer a sua proteção e ao assim proceder, estamos cumprindo nossa obrigação
constitucional que é a de defender a cultura do país.

O Caboclinho é uma manifestação histórica advinda dos povos indígenas, mas
também não é a única. Por suas raízes etnográficas possui grande capacidade dialógica com
o resto do país e vasos comunicantes com outras manifestações, festdos e folguedos
populues que igualmente estão relacionados a estas estruturas, presentes em vários estados
brasileiros.

No entanto o que se toma mais instigante e valioso neste caso é que o Caboclinho
difere das demais manifestações pela sua natureza calcada muito fortemente nas tradições
indígenas. E, portanto difere das demais manifestações irmãs aqui citadas, todas elas
predominantemente marcadas peia ancestralidade cu]tura] e religiosa'de origem africana.

Portanto me parece evidente em tudo que as pesquisas revelam e que se pode
constatar neste rico manancial de infomiações, que as fortes ligações entre aquilo que se
pode entender de fom)a simplificada com a aparência de uma brincadeira e manifestação
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camavalesca, na verdade está eivada com profimdas manifestações religiosas populares e
cultos sagrados.

No caso verifica-se a inquestionável presença do culto à Jurema, funcionando como
um verdadeiro elemento de proteção por seus poderes de natureza mágica e anímica, dando
sustentação, e pmtegendo a brincadeira e seus praticantes e ao mesmo tempo seperpetuando através dela.

Aqui também o fato de se apresentarem durante muito tempo de forma velada se
revela como estratégia de sobrevivência por detrás da manifestação. Portanto pode-se
inferir que se trata de um bem cuja origem antecede a presença e a influência cultural do
cólon zador europeu em nosso solo assim como antecede à presença das culturas de origem
aâ'icana trazidas pelos escravos somente a partir do século XVII. '---- -' '''e'

C) fato é que, passar do tempo, uma tradição cultural de origem indígena em nosso
território, inicialmente discriminada e reprimida por preconceitos e 'perseguições
sobreviveu por sua própria imanência e tomou-se expressão de força e oümismo T-

esta é, pois, mais uma história que não deixa dúvidas, que se funde e se mistura
com a história soâ'ida do povo pemambucano que é o nordestino e que é o brasileiro. Ela
está i-materializada no imaginário popular: E o resultado desta colheita é emocionante por
mais "cientíHco" que seja o analista. Não há como 6car impassível perante a emoção quebrota desta aüe. ' ' " '"''"-- ''

E como reza um dos grandes mestres da arte:
Rodeia rodeia meus caboclinhos!
Salve os poderes sagrados.
}''amos entrar em campo de batalha.
Com este poder divino,
Nós seremos vencedores\

Acervos como o do Caboclinho, por se constituírem em importante foco de
resistência da cultura legitimamente nacional, não só tem relevância para o Estado de
Pemambuco e para o país, mas se revestem de um V8lOF universal, como lição de liberdade
e humanidade, devendo ser reconhecido como uma das mais notáveis das mani&stações
que representam nossa herança cu]tura]. '

E concluindo assim, declaro-me favorável ao registro do Caboclinho no Livro das
Formas de Expressão como Património Cultural de Natureza Imaterial do Brasil.
Esta é a avaliação que submeto aos demais conselheiros

\

Conselheiro do Conselho Consultivo do IPHAN
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