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1. Registro do Caboclinho no Livro de Registro das
Formas de Expressão;
ll. Observância dos requisitos estabelecidos no
Decreto ne 3.551/2000 e na Resolução-lPHAN ne OI
de 03 de agosto de 2006.
111. Processo devidamente instruído. Necessidade
de publicação da comunicação para efeito de
registro do bem como património cultural
brasileiro. bem como de atendimento das
recomendações deste parecer.

C

Senhor Procurador-Chefe

1. Em razão do despacho datado de 17 de outubro de 2016, o presente processo
administrativo, composto de 03 volumes, 15 anexos e 05 apensos, foi encaminhado a esta
Procuradora Federal, objetivando análise e manifestaçãojurídica, consoante fl. 447 dos autos,
tendo sido recebido por esta em 18 de outubro de 2016.
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1 - RELATÓRIO

2. Mister se faz consignar que se trata de solicitação de registro do bem imaterial
Caboclinho, oriunda de requerimento apresentado pelo Governo do Estado de Pernambuco,
às fls. 02/03, 12 e 238, bem como do Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, às
fls.418. Registre-se que o referido pedido de registro foi instruído com documentos, às fls.
17/226, dentre os quais citamos proposta de candidatura, referências documentais e
bibliográficas, carta de anuência. depoimentos orais, registros fotográficos e audiovisuais de
campo

3. Cabe salientar que a Superintendência do IPHAN no Estado de Pernambuco, através
da avaliação técnica preliminar. às fls. 13/16, considerou a documentação apresentada. pelo
solicitante do registro do Caboclinho como Património Cultural do Brasil, suficiente para a
avaliação da pertinência do pedido pela Câmara do Património Imaterial do Conselho
Consultivo. )

4. Vale mencionar que a Câmara do Património Imaterial, nos termos da IOQ
reunião. realizada aos 17 dias do mês de abril de 2008. às fls. 227/232, decidiu solicitar. à
Gerência de Registro do DPI - Departamento de Património Imaterial, exame mais detalhado
do material encaminhado pelo proponente. bem como a emissão de nota técnica.

5. Ademais, a Câmara do Património Imaterial, em sua lle reunião, realizada aos
16 dias do mês de maio de 2008. considerou o pedido de registro em tela pertinente!
consoante fls. 233/236, além de ressaltar que a pesquisa para instrução do processo deverá
abranger informações sobre a ocorrência da manifestação em tela em outros estados do
nordeste

6. Acrescente-se que a instrução técnica do processo de registro foi realizada pela
FUNDARPE - Fundação do Património Histórico e Artístico de Pernambuco. sendo que, às fls.
252/262. foi juntado aos autos o plano de trabalho para a aplicação da metodologia do INRC
do bem cultural Caboclinho, o qual foi objeto de análise pelo antropologo do Departamento l)
de Património Imaterial. através do Parecer nQ 03/2012/CI/DPI, às fls. 263/264. Além disso, às
fls. 270/271, foi juntado aos autos termo de compromisso para uso do Inventário Nacional de
Referências Cultu rais-INRC

7. Cumpre ressaltar que a Superintendência do IPHAN no Estado de Pernambuco,
através da Nota Técnica ne 001/2013/ROS/IPHAN-PE, às fls. 277/281, considerou que o
processo em referência se encontra devidamente instruído, podendo ser submetido à
apreciação do Conselho Consultivo do Património Cultural.

8. Às fls. 283/337, foi juntado aos autos o INRC - Inventário Nacional de
Referências Culturais do Caboclinho - termos de autorizações de uso de voz. imagem e
informações recolhidas no âmbito das ações de pesquisa e documentação, sendo que às fls.
345/416. se encontra o dossiê - INRC do Caboclinho.

9. Por sua vez. o Departamento de Património Imaterial manifesta-
favoravelmente ao reconhecimento do Caboclinho como Património Cultural do Brasil, n
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termos da Nota Técnica ne 29/2015/CGIR/DPI, às fls. 419/423 e do Parecer ne 094/2016/DPI,
às fls. 439/444, além do Parecer AD HOC, subscrito pela historiadora Desireé Ramos Tozi
pesquisadora e doutoranda em estudos étnicos e africanos, às fls. 424/438.
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lO. Importa mencionar que integra o presente processo de registro os anexos e
apensos a seguir especificados, bem como minuta de comunicação para efeito de registro do
bem cultural de natureza imaterial, denominado "Caboclinho", às fls. 446, como Património
Cultural do Brasil, aviso a ser publicado no Diário Oficial da União:

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 Recife.
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 - Fotografias(Versão digital em CD)

. ANEXO 09) INRC do Caboclinho - Registro de Campo, vídeo contendo o Encontro
de Caboclinhos(Versão digital em DVD).

ANEXO lO) INRC do Caboclinho - Depoimentos orais(Versão digital em DVD).

ANEXO ll) INRC do Caboclinho - Registro de Campo, áudio (Versão digital em

e
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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) INRC do Caboclinho - Registros de Audiovisuais OI (Versão digital
em DVD).
e 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 Externo)

APENSO 01) Conjunto de Reportagens.

. APENSO 02) Caboclinho - Campeão do Carnaval de 2007 Kapinawa. 20 min
Produção: 'TV VIVA. Recife/PE (Espetáculo Show) (Versão digital em DVD).
. APENSO 03) A Cambinda do Cumbe. 30 min. Produção: Canal 03. Recife/PE
(Curta-Metragem) (Versão digital em DVD).

. APENSO 04) O som dos caboclinhos. 07 faixas musicais. Produção: Prefeitura do
Recife. Recife/PE. (Versão digital em CD).
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APENSO 05) No traçado do guerreiro. 15 faixas musicais. Produção: Adriano
Araújo. Recife/PE. (Versão digital em CD).

11. Processo encaminhado a esta procuradoria jurídica através do Memorando ng
250/16/GAB/DPI, datado de 17 de outubro de 2016, às fls. 445.

12 Em síntese, este é o relatório

11 DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. A Constituição Federal e o instituto do Registro

13. O registro do bem cultural de natureza imaterial, denominado "Caboclinho".
no Livro de Registro das Formas de Expressão, para ser considerado válido e legítimo precisa
estar em consonância com o nosso ordenamento jurídico. Assim. faz-se necessário num
primeiro momento, antes de se abordar a questão de mérito vertida neste processo. examinar
o instituto do registro a luz da Carta Magna de 1988.

)

14. No Título Vlll da Constituição Federal de 1988 que trata da Ordem Social
encontra-se inserido o Capítulo 111 que cuida da Educação, Cultura e do Desporto. sendo que
a Seção ll deste Capítulo. - composta pelos artigos 215 e 216 - , é dedicada a Cultura.

15. O art. 216 da Carta Política de 1988 traz em seu bojo definição acerca de quais
bens integram o património cultural brasileiro e estabelece normas de proteção a esse
património. conforme se depreende da leitura desse artigo, vazado nos seguintes termos:

Art. 216. Constituem património cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial. tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 'l
identidade. à ação. à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade -''
brasileira, nos quais se incluem:

1 - as formas de expressão

11 - os modos de criar. fazer e viver

111 - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras. objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico.
arqueológico. paleontológico. ecológico e científico.

paisagístico. artístico

16.
à identidade

Observe-se que o art. 216 em tela refere-se aos bens portadores de referência

ação e memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Assim, não tomal@$/
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a sociedade brasileira como um todo homogêneo, mas como uma sociedade
diferentes grupos, cada um portador de identidades e de modos de criar, fazer e viver
específicos.

17. Este posicionamento é importante na medida em que a Carta Magna de 1988
deixa claro que o seu interesse não é de apenas proteger objetos materiais que possuam
valor acadêmico, mas também os bens de natureza material ou imaterial portadores de
referência à identidade de cada grupo formador da sociedade brasileira. Cada um desses
grupos, assim como seus modos de fazer, criar e viver é objeto de proteção por parte do
Estado

18. A Carta Política de 1988, conhecida como Carta Cidadã por se caracterizar
fortemente pelos ideais republicanos e democráticos. reflete em todas as matérias nela
tratadas esses princípios, até mesmo porque constitui-se como objetivo fundamental
insculpido na Constituição o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tal concepção
ineludivelmente informa a maneira pela qual o Estado deve proteger e promover a Cultura.

C
19. José Afonso da Silva: ao tratar da política cultural e da democracia cultural
assinala eró/s:

4. A questão da política cultural está exatamente no equilíbrio que se há de
perseguir entre um Estado que imponha uma cultura oficial e a democracia
cultural. A concepção de um Estado Cultural no sentido de um Estado que sustente
uma cultura oficial não atende. certamente, a uma concepção de democracia
cultural. A Constituição, como já deixamos expresso antes. não deixa dúvidas
sobre o tema, visto que garante a liberdade de criação, de expressão e de acesso
às fontes da cultura nacional. Isso significa que não pode haver cultura imposta,
que o papel do Poder Público deve ser o de favorecer a livre procura das
manifestações culturais, criar condições de acesso popular à cultura, prover meios
para que a difusão cultural se funda nos critérios de igualdade. A democracia
cultural pode-se apresentar sob três aspectos: por um lado, não tolher a liberdade
de criação, expressão e de acesso à cultura, por qualquer forma de
constrangimento ou de restrição oficial; antes, criar, condições para a efetivação
dessa liberdade num clima de igualdade; por outro lado, favorecer o acesso à
cultura e o gozo dos bens culturais à massa da população excluída.

5. No entanto. a ação cultural pública é absolutamente necessária à
democratização da cultura nos aspectos apontados acima, assim considerada
como o "processo que faz convergir o alargamento do público e a extensão do
fenómeno de comunicação artística", segundo o pensamento de que "a política
cultural é, juntamente com a política social, uma das formas empregadas pelo
Estado contemporâneo para garantir sua legitimação. isto é, para oferecer-se
como um Estado que vela por todos e que vale para todos." Em verdade, não se
chegará à democratização da cultura desvinculada da democratização social e
económica.(...)"(sem destaques no original)

' SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. I' ed. São Paulo: Editora Malheiros. 1998. p
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2.2. Do instituto do Registro - Dos requisitos estabelecidos pelo Decreto n.e 3.551, de 4 de
agosto de 2000 - Do procedimento estabelecido pela Resolução-lPHAN ne 01, de 03 de agosto
de 2006

20. Em razão da proteção cultural se fazer em conjunto com o Estado e a Sociedade
é que a Constituição Federal estabeleceu que o Poder Público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegera o património cultural brasileiro, por intermédio de
inventários, registros, tombamentos, dentre outras formas, conforme dispôs o $ 1e, do art.
216. da CF/88. assim, redigido:

$ 1Q - O Poder Público. com a colaboração da comunidade, promoverá e protegera
o património cultural brasileiro. por meio de inventários, registros, vigilância.
tombamento e desapropriação. e de outras formas de acautelamento e
preservação.

)
21. Depreende-se que dentre as formas previstas para se proteger os bens
culturais brasileiros encontra-se o instituto do Registro, o qual foi regulamentado pelo Decreto
n.Q 3.551. de 4 de agosto de 2000 e pela Resolução IPHAN n.e 001, de 03 de agosto de 2006.

22. Deve-se mencionar que a criação do instituto do Registro vincula-se a vários
movimentos em defesa de uma compreensão mais ampla acerca do património cultural
brasileiro. conforme nos informa Mana Cecília Londres Fonseca2:

No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000, insere-se numa trajetória a que se
vinculam as figuras emblemáticas de Mário de Andrade e de Aloísio Magalhães. mas
em que se incluem também as sociedades de folcloristas. os movimentos negros e
de defesa dos direitos indígenas, as reivindicações dos grupos descendentes de
imigrantes das mais variadas procedências, enfim. os "excluídos'. até então, da
"cena" do património cultural brasileiro. montada a partir de 1937. Contribuem,
ainda. para essa reorientação não só o interesse de universidades e institutos de
pesquisa em mapear. documentar e analisar as diferentes manifestações da
cultura brasileira. como também a multiplicação de órgãos estaduais e federais
de cultura. que se empenham em construir. via património. a "identidade cultural"
das regiões em que estão situados.(sem destaques no original)

)

23. O registro tem por finalidade reconhecer e valorizar bens de natureza imaterial
em seu processo dinâmico de evolução, possibilitando uma apreensão do contexto pretérito
e presente dessas manifestações em suas diferentes versões. Consoante, assevera Marcha
Sant'Anna3. nos seguintes termos:

O Instituto do Registro. criado pelo Decreto 3.551/2000. não é um instrumento de
tutela e acautelamento análogo ao tombamento, mas um recurso de

2 FONSECA. Mana Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de património cultural
fn Memória e património: ensaios contemporâneos, Regina Abreu, Mano Chagas (orgs.). Rio de Janeiro: DP&A,
2003. P. 62-63.
3 SANT'ANNA, Márcia. A face imaterial do património cultural: os novos instrumentos de reconhecimento e
valorização, in Memória e património: ensaios contemporâneos, Regina Abriu, Mano Chagas (orgs.). Rio de Janeiro2,;i\
DP&A, 2003. P. 52. (;H
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reconhecimento e valorização do património imaterial, que pode também ser
complementar a este. O registro corresponde à identificação e à produção de
conhecimento sobre o bem cultural de natureza imaterial e equivale a
documentar. pelos meios técnicos mais adequados. o passado e o presente dessas
manifestações. em suas diferentes versões, tornando tais informações
amplamente acessíveis ao público. O objetivo é manter o registro da memória
desses bens culturais e de sua trajetória no tempo, porque só assim se pode
preserva-los". Como processos culturais dinâmicos, as referidas manifestações

implicam uma concepção de preservação diversa daquela da prática ocidental, não
podendo ser fundada em seus conceitos de permanência e autenticidade. Os bens
culturais de natureza imaterial são dotados de uma dinâmica de desenvolvimento
e transformação que não cabe nesses conceitos. sendo mais importante, nesses
casos. registro e documentação do que intervenção, restauração e conservação.
(sem destaques no original)

24. Acrescente-se, ainda, que os bens escolhidos para registro serão inscritos em
livros denominados, respectivamente, Livro de registro dos saberes (para o registro de
conhecimentos e modos de fazer); Livro das formas de expressão (para a inscrição de
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas); Livro dos Lugares (para a
inscrição de manifestações de espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais
coletivas) e Livro das celebrações (para as festas, os rituais e os folguedos).

C

25. É válido salientar que as propostas para registro. acompanhadas de sua
documentação técnica, serão dirigidas ao Presidente do IPHAN, que as submeterá ao Conselho
Consultivo do Património Cultural.

26. Delineado esses pontos acerca do instituto do registro, cabe examinar se o
pleito vertido nesse processo de se proceder à inscrição do registro do bem cultural de
natureza imaterial, denominado " Caboclinho", no Livro de Registro das Formas de Expressão.
atende aos requisitos legais aplicáveis à espécie.

C
2.2.1. Dos requisitos formais

2.2.1.1. Dos legitimados para propor a instauração do processo de registro

27. O art. 2e do Decreto n.e 3.551, de 04.08.00, dispõe a respeito de quais pessoas
e entes são legitimados para propor a instauração do processo de registro. conforme se
observa da redação deste artigo:

'Art. 2a São partes legítimas para provocar a instauração do processo de
re gistro :

1 - o Ministro de Estado da Cultura;
11 - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;
111 - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal
IV - sociedades ou associações civis.

28. No processo em tela, verifica-se que o pedido para Registro do Caboclinho
formulado pelo Governador do Estado de Pernambuco e pelo Secretário de Cultura do Esta
de Pernambuco. consoante fls. 02/03. 12, 238 e 418.

fo i
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29. Portanto, o proponente possui legitimidade para provocar a instauração do
processo de registro, nos termos do art. 2e, incisa 111, do Decreto n.e 3.551, de 04.08.00.

2.2.1.2. Dos elementos que devem estar contidos no requerimento de instauração do processo
de registro

30. Cumpre transcrever o art.4e da Resolução-lPHAN ne 01 de 03/08/2006, que
assim dispõe:

Art. 4e O requerimento será apresentado em documento original. datado e assinado
acompanhado das seguintes informações e documentos:

1. identificação do proponente (nome, endereço, telefone. e- mail etc.)

11. justificativa do pedido; )
111. denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com indicação da
participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos, de onde ocorre ou se situa. do
período e da forma em que ocorre;

IV. informações históricas básicas sobre o bem

V.documentação mínima disponível, adequada à natureza do bem, tais como fotografias
desenhos. vídeos. gravações sonoras ou filmes;

VI.referências documentais e bibliográficas disponíveis

VII. declaração formal de representante da comunidade produtora do bem ou de seus
membros, expressando o interesse e anuência com a instauração do processo de
Registro.

)
Parágrafo único - Caso o requerimento não contenha a documentação mínima
necessária. o IPHAN oficiará ao proponente para que a complemente no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável mediante solicitação justificada, sob pena de arquivamento do
pedido.

31. Depreende-se dos autos, às fls.17/225, que foram juntados documentos
demonstrando a identificação dos proponentes. descrição sumária do bem cultural,
justificativa, referências documentais e bibliográficas disponíveis, informação histórica sobre
o bem. carta de anuência e documentação mínima disponível, ressaltando que a pesquisa em
questão ficou a cargo da Fundação do Património Histórico e Artístico de Pernamburco -
FUNDARPE.

32. O pedido para Registro do Caboclinho, às fls. 238 e 418. foi dirigido a
Presidente desta autarquia, na forma do art. 39 do Decreto nQ 3.551/2000 e art.4e d
Resolução-lPHAN ne 01/2006.

0
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33. Importa destacar o expressivo número de pessoas que anuiram É18ff:í"a

instauração do processo de registro do Caboclinho (fls 98/225), salientando que compete a
área técnica verificar a regularidade das anuências apresentadas.

.:P

34. Dessa forma, verifica-se que o requerimento de instauração do processo de
registro do Caboclinho, observa as determinações estabelecidas no art. 4Q da Resolução-
IPHAN ne 01/2006.

2.2.1.3. Do exame preliminar realizado pela Câmara de Património Imaterial concernente ao
pedido de registro

35. Importa destacarque a Câmara de Património Imaterial, consoante dito alhures,
apreciou preliminarmente o pedido em questão em sua llõ Reunião, realizada aos 16 de maio
de 2008, consoante fls. 233/236, considerando o pedido de registro pertinente.

( 2.2.1.4. Da instrução técnica do processo de registro

36. Importante frisar que a instrução técnica do processo de registro é de
responsabilidade do DPl- Departamento de Património Imaterial, nos termos do art. 7e da
citada resolução, podendo ser delegada ao proponente mediante ato formal, ouvido
previamentea Câmara de Património Imaterial. Todavia, não se verifica nos autos a
presença de ato formal de delegação e tampouco comprovação de oitava prévia da Câmara
de Património Imaterial.

37. Não obstante, a inexistência de ato formal de delegação para a realização da
instrução do processo, depreende-se da análise dos autos que toda a instrução do processo
de registro foi acompanhada pelo Departamento de Património Imaterial, tendo este inclusive
apreciado o plano de trabalho, consoante fls. 263/264.

38. Contudo, há de se asseverarque a Câmara do Património Imaterial, em sua llg
reunião, realizada em 16 de maio de 2008, às fls. 233/236, deliberou que:

C (...) Deve ficar claro ao proponente que, ainda que o pedido inicial seja
do Governo de Estado de Pernambuco, nada impede que com o andamento das
pesquisas, ocorram outros desdobramentos. O Registro. portanto, não é um ato cartorial,
é uma obra aberta. Frederico observou que há que se ter clareza de que o que está
sendo registrado é a forma de expressão que tem uma geografia e um recorte
referencial e que nada impede que estas manifestações ocorram em outras regiões ou
estados e que eles se sintam também contempados. Márcia concluiu então que será
necessário aguardar a conclusão das pesquisas históricas para se definir o rumo destes
pedidos. Ela ponderou que se todos concordarem, pode-se oficiar 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 a definição das
reuniões junto à Fundarpe para apresentar as ponderações propostas pela Câmara do
Património Imate riam.

39. Portanto, depreende-se que a Câmara do Património Imaterial tinha ciência que
a instrução do processo de registro seria realizada pela Fundarpe, como bem ponderado no
Parecer n9 094/2016/DPI, às fls. 439/444.

Em 23 de outubro de 2008, por meio do Ofício n9 278/09 da Diretora deste Departame
do Património Imaterial (membro integrante da Câmara do Património Imaterial),
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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 5ê 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
ng 329/2008 - CGG/PE, de 05 de novembro de 2008, o Governo do estado de
Pernambuco 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:.EQLdgbê!!dQ.3
ossibilidade de realizar a ratlfi

do Património Imaterial por mei
Conselho Consultivo. éorn base
a consulta no dia 25 de novemb
favoráveis a instrução do processo Dela Fundarpe (fl. 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 ng 001/2009 e sublinhámos, em particularr os
artigos 2e, 5Q. 6P e 7P 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 Pernambuco com a supervisão
deste DPI. Desta forma, entendemos que o lphan participou e realizou, em parceria. a
instrução técnica junto com a Fundarpe.(grifos nossos)

)

40. Ademais. outro ponto digno de realce consiste na manifestação da Câmara do
Património Imaterial quanto à ampliação da instrução para inserção de informações sobre a
expressão cultural nas demais localidades em que ocorre a manifestação em questão, como
apontado no Parecer ne 094/2016/DPI, às fls. 440. Vejamos.

Na lla 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 Pernambuco 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.

)

41. No entanto, na Nota Técnica nQ 29/2015/CGIR/DPI, às fls. 419/423, consta a
informação de que a pesquisa realizada pela Fundação Estadual de Pernambuco ocorreu
apenas no Estado de Pernambuco.

Como o próprio dossiê aponta. o Caboclinho se manifesta
de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, Alagoas e inclusive em Minas Gerais. Pa

além
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propósitos do pedido de registro. a pesquisa realizada no âmbito do INRC localizou-se
apenas no Estado de Pernambuco, nos seguintes municípios: Buenos Aires, Camaragibe.
Goiana, ltaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Olinda. Recife, São Lourenço da Mata e
Tracunhaém. A pesquisa trouxe elementos importantes à compreensão da dinâmica
contemporânea do bem e explicitou diferenças entre Tribos de Índios e Caboclinhos.
além de discutir sua caracterização enquanto referência cultural para a população nas
localidades inventariadas.

42. Cabe salientar que na própria minuta de aviso, às fls. 446, consta que "a
geografia do Caboclinho compreende uma área que vai de Pernambuco ao Rio Grande do
Norte. A ocorrência dos Caboclinhos se estende pelos Estados de Alagoas, Pernambuco.
Paraiba 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 Recife e a Zona da
Mata Norte de Pernambuco." Cumpre ressaltar. nos termos do parecer ad hoc, às fls.426. que
"a equipe de pesquisa dividiu o sítio em duas localidades, quais seja a Zona da Mata Norte de
Pernambuco ou Mata Setentrional, abrangendo os municípios de Goiana, Buenos Abres,
ltaquitinga e Tracunhaém; e a localidade situada na Região Metropolitana de Recife,
abrangendo Olinda, Camaragíbe, São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho e Recife. De mais a mais, o citado parecer explicita bem a escolha do Estado de
Pernambuco, estado onde se verifica grande concentração dos caboclinhos. como referência
para o reconhecimento da referida manifestação como património cultural do Brasil.

(

A pesquisa contratada para a elaboração do Dossiê identificou referências bibliográficas
sobre a existência de grupos nos estados de Pernambuco, Paraíba. Rio Grande do Norte
(município de Ceará-Miram). Alagoas e Minas Gerais (Montes Claros, Belo Horizonte,
Serra. Diamantina e Araponga). Como complemento ao levantamento documental
realizado pelo INRC. a equipe do DPI realizou pesquisa no acervo de mapeamentos
documentais fomentados pelo edital do PNPI/IPHAN e produzidos entre os anos de 2005-
2007, que indicaram a presença atava de grupos de Caboclinho nos estados da Paraíba
e de Alagoas'. Além das informações levantadas no dossiê e nos mapeamentos
documentais, existem informações da presença de grupos de Caboclinho na Ilha de
ltaparica, estado da Bahia (http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-acompanha-hoje-7-
as-16h-os-caboclinhos-de-itaparica; http://bahia.com.br/viverbahia/cultura/folclore).
Cabe destacar, que a pesquisa bibliográfica e documental realizada para o dossiê afirma
que existe concentração de grupos de Caboclinho na região metropolitana do Recife e
na Zona da Mata Norte Pernambucana, onde foram regístrados mais de 70 grupos.
De acordo com os dados sistematizados nos Mapeamentos documentais do Património
Imaterial. onde aparecem referências ao bem cultural, as informações identificam o
Caboclinho e as Tribos de índios como bens 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 Pernambuco,
para os pesquisadores do INRC, estaria associada à presença dos antigos aldeamentos
indígenas, nas regiões de Recife e Olinda e mantidos em atividade até meados do século
XIX; o que explicaria "a expressiva presença de práticas culturais como o culto dajurema
e a presença marcante da figura do caboclo na cultura popular - Caboclo de Lança. do
Maracatu Rural, Caboclo de Ourubá, do Cavalo Marinho e a "cabocaria". dos
caboclinhos."(DOSSIE. 2012, p.14).
(...)Buscando atender a demanda pela caracterização da ocorrência do bem. apontada
pela Câmara do Património Imaterial, os pesquisadores identificaram que na Paraíba,

4 Acervo de dados produzidos pelos prdetos contemplados no edital PNPI relacionados a mapeamentos documen
está organizado e gerido pela Coordenação-Geral de Salvaguarda do Depto do Patrímânio Imaterial/IPl-IAN
definições encontradas nesse material encontra-se anexa ao parecer.
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especificamente na região da capital, Jogo Pessoa, existe forte predominância das
denominadas tribos indígenas. tribos de índios ou simplesmente tribos.
(...)Apesar das semelhanças de nome, relação identitária com a memória das
populações indígenas e caboclas e com as indumentárias, percebidas entre os grupos
de Minas Gerais e da Bahia. aparentemente a relação com a religiosidade da jurema. a
estreita vinculação com o Carnaval caracterizam apenas os grupos localizados entre
Pernambuco e Rio Grande do Norte, não nos permitindo afirmar que se trata do mesmo
bem cultural em todas as regiões que o nome aparece. Considerando que a pesquisa de
campo e o levantamento bibliográfico do Dossiê apontaram a concentração dessa
manifestação cultural no estado de Pernambuco. sugere-se que o recorte de ocorrência
do bem cultural inclua os Estados de Alagoas. Pernambuco. Paraíba e Rio Grande do
Norte. tendo como referência para o Registro, a região metropolitana de Recife e a Zona
da Mata Norte de Pernambuco. (fls. 431/432)

43. Há de se asseverar, ainda. que a instrução técnica do processo de registro deve
observar ao disposto no art. 3e, 52e do Decreto ne 3.551/2000 e art. 9Q da Resolução-lPHAN
nQ 01/2006. )

Art. ge A instrução técnica do processo administrativo de Registro consiste. além da
documentação mencionada no art. 4o, na produção e sistematização de conhecimentos
e documentação sobre o bem cultural e deve, obrigatoriamente, abranger:

1. descrição pormenorizada do bem que possibilite a apreensão de sua complexidade e
contemple a identificação de atires e significados atribuídos ao bem; processos de
produção, circulação e consumo; contexto cultural específico e outras informações
pertinen tes ;

11. referências à formação e continuidade histórica do bem, assim como às
transformações ocorridas ao longo do tempo;

111. referências bibliográficas e documentais pertinentes

IV. produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem os
aspectos culturalmente relevantes do bem, a exemplo dos mencionados nos itens l e ll
deste artigo; )

V. reunião de publicações. registros audiovisuais existentes, materiais informativos em
diferentes mídias e outros produtos que complementem a instrução e ampliem o
conhecimento sobre o bem;

VI. avaliação das condições em que o bem se encontra. com descrição e análise de riscos
potenciais e efetivos à sua continuidade;

VII. proposição de ações para a salvaguarda do bem

Parágrafo único - A instrução técnica deverá ser realizada em até 18 (dezoito) meses a
partir da avaliação da pertinência do pedido pela Câmara do Património Imaterial,
podendo ser prorrogada por prazo determinado, mediante justificativa.

@
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44. Cumpre salientar que o dossiê, às fls. 345/416, procede à identificação do bem
a ser registrado, bem como à indicação de referências bibliográficas, referências históricas,
avaliação das condições em que o bem se encontra e recomendações de salvaguarda.

45. Ademais. o art.ll da referida resolução estabelece os elementos que deverão
integrar o dossiê a ser produzido sobre o bem.

Art. ll Finalizada a fase de pesquisa e documentação, o material produzido na instrução
do processo administrativo de Registro será sistematizado na forma de um dossiê que
apresente o bem, composto de:

l texto, impresso e em meio digital. contendo a descrição e contextualização do bem,
aspectos históricos e culturais relevantes, justificativa do Registro, recomendações para
sua salvaguarda e referências bibliográficas;

11. produção de vídeo que sintetize os aspectos culturalmente relevantes do bem por
meio da edição dos registros audiovisuais realizados e/ou coletados;

111. fotos e outros documentos pertinentes

$ to O dossiê é parte integrante do processo de Registro

$ 2o O dossiê de Registro. juntamente com o material produzido durante a instrução
técnica do processo, será examinado pelo IPHAN, que emitirá parecer técnico.

46. De mais a mais, consoante anexos especificados às fls. 445, em especial anexos
OI ao 05, 08 e 12 ao 15, foi efetivada a produção dos vídeos e fotografias, a que se refere os
artigos 9 e ll supra.

47. Acrescente-se que a Câmara do Património Imaterial, em sua lle reunião,
realizada aos 16 dias do mês de maio de 2008, considerou o pedido de registro em tela
pertinente. Assim, verifica-se, a princípio, que o prazo de 18 meses para realização da
instrução técnica, previsto no parágrafo único do art.9Q da mencionada resolução não foi
observado, devendo a área técnica apresentar a devida justificativa. Contudo, a inobservância
do citado prazo não impede o prosseguimento do processo administrativo com fins ao registro
ao Dem

(

48. Há de se asseverar que foi emitido pelo Departamento de Património Imaterial
- DPI o Parecer Técnico Conclusivo ne 94/2016, às fls. 439/444. Registre-se que também foi
elaborado o Parecer Ad Hoc , as fls. 424/438. além da Nota Técnica nQ 29/2015/CGIR/DPI. às
fls. 419/423. Importa destacar que todas as manifestações técnicas foram favoráveis ao
registro do Caboclinho como Património Cultural do Brasil.

49. Depreende-se, pois.
supramencionados.

que foram cumpridos os requisitos formais

2.2.1.5. Da cessão de direitos autorais
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50 O art. 10 da Resolução-lPHAN n9 01/2006 assim dispõe

Art. 10 Conforme estabelecido no Decreto n' 3.551/ 2000, para assegurar ao bem
proposto para Registro ampla divulgação e promoção, a instituição responsável pela
instrução técnica do processo administrativo de Registro deverá:

1. ceder gratuitamente ao IPHAN os direitos autorais para fins de promoção, divulgação
e comercialização sem fins lucrativos. e o direito de uso e reprodução, sob qualquer
forma. dos produtos e subprodutos resultantes do trabalho de instrução técnica,
resguardado o crédito de autor;

11. colher todas as autorizações que permitam ao IPHAN o uso de imagens. sons e falas
registrados durante a instrução do processo.

)
51. Há de se asseverar que, às fls. 284/337. constam autorizações de uso de voz,
imagem e informações recolhidas no âmbito das ações de pesquisa e documentação. No
entanto, verifica-se que algumas autorizações se encontram apenas assinadas, outras não se
verifica o preenchimento da modalidade de autorização, a que se refere o item 2 do citado
termo, sendo que em outras não se autoriza a copiagem por terceiros. Além disso, verifica-se
que em algumas autorizações ocorreu a autorização para uso parcial das vozes, imagens e
informações e para copiagem por terceiros, não tendo sido autorizado o uso pleno. Assim, a
área técnica deverá analisar a referida documentação, contemplando-a com todo o material
produzido, a fim de verificar o cumprimento do inciso ll do art. 10 da resolução em tela.
Registre-se que cabe à área técnica verificar se consta nos autos todas as autorizações de
uso de voz, imagem e informações documentadas, considerando os materiais produzidos.

52. Cabe salientar que o item 10 do termo de compromisso para uso do INRC, às
fls. 270/271. se refere à cessão do direito de uso das informações coletadas na pesquisa não
mencionando que tal cessão se dará de forma gratuita. No entanto, nos termos do art.5e da
Instrução Normativa ne 01. datada de 02 de março de 2009. a autorização de uso da
metodologia do INRC pressupõe a cessão gratuita ao lphan de todos os direitos autorais
patrimoniais.

)

2.2.1.6. Da publicação do aviso contendo o extrato do parecer técnico

53. Deve-se assinalar, ainda. que o Decreto n.e 3551/2000 determina em seu artigo
3e, $ 5e, a necessidade de que seja conferida publicidade, após a instrução do processo, do
parecer que se manifestar sobre a proposta de registro, o qual deverá ser publicado no Diário
Oficial da União. A partir dessa publicação será aberto o prazo de trinta dias para que
eventuais manifestações sejam apresentadas em relação a esse registro.

54 Nesse sentido. o art.12 da mencionada resolução

Art. 12 Após a conclusão da instrução técnica do processo administrativo de Registro e
do seu exame pela Procuradoria Federal, o Presidente do IPHAN determinará a
publicação. na imprensa oficial. de Aviso contendo o extrato do parecer técnico do IPHAN
e demais informações pertinentes. para que a sociedade se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de publicação. #f}
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$ 1g O extrato do parecer técnico e demais informações pertinentes deverão ser
amplamente divulgadas pelo IPHAN no limite de suas possibilidades orçamentárias e,
obrigatoriamente, na página da instituição na Internet.

$ 2g As manifestações formais da sociedade serão dirigidas ao Presidente do IPHAN e
juntadas ao processo para exame técnico.

55. Destarte. foi anexado aos presentes autos, às fls.446, minuta de aviso a ser
publicado no Diário Oficial da União a respeito da proposta de registro do bem cultural de
natureza imaterial, denominado "Caboclinho", no Livro de Registro das Formas de Expressão,
rubricada por esta PF/IPHAN.

56. Após, o transcurso do trintídio legal, não havendo nas manifestações
apresentadas em relação a esse registro, questões jurídicas a serem dirimidas, os autos
deverão ser encaminhados ao Conselho Consultivo do Património Cultural para apreciação.(
57. Procedida à análise dos aspectos formais deste processo, cabe examinar os
seus aspectos materiais, ressaltando que a presente análise se limita a verificar a existência
nos autos de elementos suficientes para a motivação do ato, sem realizar qualquer juízo
valorativo. o qual incumbe ao Conselho Consultivo do Património Cultural.

2.2.2. Dos requisitos materiais

58. Mister se faz consignar que a Coordenação de Identificação e Registro-DPI no
Parecer ne 94/2016, às fls. 439/444, ressalta a qualidade técnica do parecer ad hoc elaborado
pela historiadora Desirée Ramos Tozi, pesquisadora e doutoranda em estudos étnicos e
africanos. datado de 03 de outubro de 2016, às fls. 425/438, corroborando inteiramente o teor
do citado parecer, bem como da Nota Técnica ng 029/2015/CGIR/DPI, às fls. 419/423.

( Em agosto de 2016, foi solicitado à historiadora Desirée Ramos Tozi. atualmente
pesquisadora e doutoranda em estudos Étnicos e Africanos do CEAO/FFCH/UFBA,
especialista em religiões afro-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 afro-brasileiras e afro-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 tela.

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..,,.-x
imaterial. /(2# a,/
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59. Registre-se que a Nota Técnica nQ 29/2015/CGIR/DPI, às fls. 419/423, ressalta
que "embora o INRC aponte a dificuldade de diferenciação entre Caboclinhos e Tribos de
Índios, as duas manifestações são muito distintas e seus brincantes não gostam de ser
confundidos entre si. Há características performáticas e ritualísticas que se distinguem
bastante entre as duas, além de diferentes aspectos religiosos, "visto que as Tribos cultuam
a Índia Iracema, o deus Tupã, o deus Guaraci, enquanto os Caboclinhos cultuam os caboclos
da jurema .

60. O Parecer Ad Hoc, às fls. 424/438, destaca o caráter profano da manifestação
cultural dos Caboclinhos. representado nas apresentações que ocorrem durante o período do
carnaval. bem como o seu caráter sagrado. evidenciado no culto da Jurema.

A comum associação dos grupos de Caboclinho com o período do Carnaval. resultante
da difusão massiva e recentemente midiática dessa celebração. esconde aos olhos de
um observador não iniciado, a profunda vinculação religiosa dos brincantes/detentores
com o culto da Jurema e, portanto, com o culto das entidades espirituais denominadas
Caboclos". Cabe destacar que o Dossiê aborda esses dois aspectos que caracterizam o

bem cultural: seu caráter profano. expressado no Carnaval, mas não segmentado de seu
caráter sagrado, fundamentado nas práticas religiosas afro-indígena-brasileiras.(fl.427)

)

61. O referido parecertécnico, às fls.428, ressalta que a performance do Caboclinho
se encontra relacionada com a dança e a música e. em alguns casos, a um recitativo ou
drama, sendo que a performance, a indumentária e a nomenclatura dos personagens se
diferem entre os grupos.

62. Há de se asseverar que o já mencionado parecer ad hoc ressalta a importância
das agremiações de caboclinhos, bem como o caráter competitivo existente entre os grupos.

A identificação, no INRC, das agremiações como formas de expressão de referência para
o Caboclinho indica que, além de se constituírem como espaços formadores de sentidos
e significados diversos. as agremiações carnavalescas funcionam também como
categoria onde se expressam aspectos da socialização, de celebração, de manifestação
das relações políticas e de reprodução do caráter lúdico.
(...)O Dossiê aponta ainda. a existência de um dinamismo para o surgimento de novos
grupos/ agremiações derivados. principalmente, por dissidências; além dos conflitos
internos, o texto destaca a presença de um clima de competição entre os grupos,
acentuado pelos concursos de Carnaval e pela consequente disputa de recursos
financeiros. (fls.428/429)

)

63. A indumentária da manifestação cultural dos Caboclinhos é descrita no citado
parecer ad hoc.

O texto do Dossiê descreve a indumentária dos grupos de Caboclinhos constituída por
saiote (mulheres usam curto, o homens utilizam na altura dos joelhos), tangas. peitilho,
atacas. cocar, 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
Aires/PE.
A indumentária e os adereços são emplumadas e ornamentados com muito brilho.
Lantejoulas, miçangas, pedras. lona, veludo, lamê, entre outros tipos de tecidos são
utilizados na sus confecção. além de madeira, cartolina, papelão. papel laminado, cola
branca. cola de silicone, gliter. areia prateada de diversas cores, plumas e tipos de penas..41x
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- de ema, faisão, pavão, chichila (parte do rabo do galo composto por pena::iiií;/'
entre outras (DOSSIE. 2012, p.78). Essa estética colorida e abrilhantada. de acordo com
representantes dos grupos entrevistados, contribui para a atratividade de jovens,
associando a autoestima à valorização dessa referência cultural
O estandarte da agremiação. assim como os outros adereços, contribui para a identidade
estética do grupo. Os estandartes normalmente ostentam a imagem do caboclo que
identifica a tribo, que pode ser representado pintado ou através fixação de um boneco.
O estandarte é também um item de desclassificação do grupo no Concurso das
Agremiações Carnavalescas do Recife.(fl.429)

64. É digno de realce o fato da pesquisa realizada não ter identificado referências
musicológicas dos Caboclinhos em outras expressões da cultura brasileira. sendo a música
executada por uma gaita ou flauta reta - associada a musicalidade indígena - acompanhada
de instrumentos de percussão. Acrescente-se que os instrumentos caracaxá e preaca são
exclusivos do caboclinho.

A origem da musicalidade do Caboclinho é objeto de reflexões e curiosidade de
pesquisadores, que tendem a associa-la aos padrões musicais indígenas. O próprio Mano
de Andrade, em sua pesquisa não identificou referências musicológicas dos Caboclinhos
em outras expressões da cultura brasileira, "traços recorrentes que pudessem explicar
a sonoridade dos caboclinhos e identificar suas possíveis origens".(DOSSIE. 2012, p.87)

(...)A música, executada por uma gaita (ou flauta reta). é acompanhada por
instrumentos de percussão (idiofones e membranofones) e consiste em um tema
melódico curto composto por variações ou improvisações sobre esse tema. Essa música,
é denominada ritmo, toque ou batida. Seus principais ritmos são os seguintes: perré,
guerra, tesoura, baixo, macumba de índio e pisada ou sambada. A presença da "voz" na
musica do Caboclinho restringe-se aos "gritos de guerra" e as "loas", que silenciam a
orquestra quando são entoadas.(Parecer ad hoc,

(...)A pesquisa identificou que não existe registro. na música brasileira, do uso
de flautas retas não associado à musicalidade indígena. Percebe-se uma tendência. no
texto, a associar o uso da "gaita" a populações indígenas do nordeste. como os
Pankararu, assim como a um uso sagrado para homenagear mestres e caboclos da
Jurema. Vale salientar ainda, que as tribos de índios carnavalescas também utilizam a

(...)O Caracaxá. instrumento que ressoa como chocalho, é encontrado
unicamente nos caboclinhos. O instrumento (que foi escolhido pela equipe de pesquisa
para a identidade visual do INRC e do Dossiê) é feito de metal. trazendo entre 5 a 7
campanas, que reproduzem o som de vários maracás ao mesmo tempo. Os Caraxás 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
coreográficos. (DOSSIE, 2012, p. 89)

A preaca é mais um instrumento exclusivo dos caboclinhos. consistindo em um
instrumento em forma de arco e flecha que produz som de estalo ao ser executada,
funcionando também como adereço. "É 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) fls.429/430)

gaita

65. A dança no contexto da manifestação dos caboclinhos também possui grande
significado, ocorrendo nos ensaios ou treinos, nas apresentações públicas e no carnaval,
ressaltando a peculiaridade das manobras.

O processo de identificação apontou a existência de três momentos específicos para
danças: os ensaios(ou treinos), as apresentações públicas e os desfiles de concursos

'@
as
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Carnaval. A dança no Caboclinho está associada fundamentalmente ao que se chama
de "manobra". Segundo a fala dos brincantes, a manobra se traduziria em um tipo de
movimento. enquanto o conjunto delas se chamaria "passo de dança" ou "coreografia
A sua execução nas passarelas durante o Carnaval seria denominada "evolução". nome
utilizado pelo Concurso de carnaval do Recife.

O texto do Dossiê apresenta uma diversidade de manobras referentes aos toques.
Dentre as identificadas destaca-se a "guerra", o "baião". o "perré" e a "macumba do
índio" (não executada por todas as agremiações de Caboclinho). Cada toque tem
correspondência com um conjunto de manobras, sendo que as manobras podem variar
conforme o ritmo definido pelo toque da preaca/flecha.(Parecer ad hoc fls.431)

66. Ademais, o citado parecer ressalta o papel central do período do carnaval para
os grupos de Caboclinhos.

A relação dos grupos de Caboclinho com o Carnaval pode ser observada sob duas
perspectivas. sendo uma referente ao processo burocrático do Carnaval,
institucionalizado nos concursos e nos recursos financeiros derivados; e outra, sob a
ética de subversão e celebração que o período carnavalesco promove. )
1...)0 período do Carnaval tem um papel central para os grupos de Caboclinho, que
passam mais da metade do ano na preparação dos adereços e indumentárias. além das
atividades de treinos e ensaios, que se iniciam no mês de julho e vai até a semana do
carnaval. Os dirigentes das Agremiações. para sustentar a produção dos grupos para o
Carnaval contraem, muitas vezes, dívidas e empréstimos com agiotas para financiar a
compra dos insumos e matérias primas, uma vez que os subsídios das instituições
publicas chegam muito próximos ao período do carnaval, e quando não, chegam após o
encerramento do carnaval daquele ano. A relação com o carnaval é tão estruturante
para os Caboclinhos que passado o período carnavalesco, os dirigentes guardam os
adereços e fantasias para, em seguida. reforma-los e aprimorar as peças para as
atividades para o carnaval do ano seguinte.(fls. 432/433)

67. A referida manifestação técnica destaca também a centralidade da figura do
cabloco" na manifestação cultural em tela.

Reger Bastide. em O Fo/c/ore Mág/co cío /Vondesfe, procura elaborar uma primeira
sociologia do Caboclinho. afirmando sua vinculação a catequização dos índios pelos
jesuítas. mas relacionando sua continuidade e reprodução às antigas corporações de
trabalhadores. Com o fim da escravidão e a migração dos negros para a cidade, houve
um alteração na composição étnica desses territórios. Bastide acredita que os africanos
criaram estratégias para ascender socialmente. aproximando-se do mundo dos índios.
uma vez que estariam. desde o período colonial, abaixo destes na estrutura social.

)

É assim que deve ter se processado a entrada dos africanos nas danças indígenas. A
meu ver. os caboclinhos do Carnaval não são mais do que as antigas danças
corporativas. que sobreviveram ao desaparecimento das corporações e procuraram um
novo quadro social para se inscreverem" (BASTIDE, 1945, p 200 Apud: DOSSIE
2012,P.35).
(...)A figura do Caboclo é tão central entre os grupos de Caboclinhos que o personagem
do Caboclo-Chefe é sua principal figura, pois é o responsável por conduzir e defender o
coletivo das entidades espirituais rivais. Para Michelle Rodrigues(2014) a Jurema operou
um processo contra-inverso da teoria da miscigenação, pois seu campo mítico abriga
personagens heróicos e lideranças quilombolas que representam a convivência e
miscigenação entre índios, negros e brancos. A Jurema compõe-se como uma religião
pautada na experiência subjetiva da possessão. estruturada por entidades da categorigíl;ã)
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dos "caboclos", divididos em índios, sertanejos, boiadeiros, e aqueles que simplesniênte
viveram nas matas; ha ainda os personagens encantados, os mestres, as mestras e os
exus. "Em muitos casos esses mestres foram figuras 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)

}

K

(...)A Caçada do Bode foi identificada no INRC como uma celebração praticada,
exclusivamente. pelos onze grupos de caboclinhos de Goiana/PE, na madrugada do
sábado para o domingo de Carnaval. Ela compõe uma parte do drama dos Caboclinhos;
que se desenvolve como um cortejo pelas ruas de Goiana/PE, onde os participantes
seguem dançando, ao som da música dos caboclinhos. Além do aspecto dramático e
festivo do ritual, e apesar da celebração se assemelhar a uma festa 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 brincantes mais antigos. Nas entrevistas realizadas para o INRC. identificou-
se que antigamente, a Caçada do Bode utilizava outros elementos ritualísticos;
representando o animal utilizava-se um saco de estopa, preenchido com bagaço de cana
e preso a uma vara. simulando algum tipo de caça. A partir dos anos 1980 o ritual passou
a incorporar, além do drama da caça, a alimentação sagrada e da própria comunidade
propiciada pelo animal. O bode é um dos animais sacralizados nas obrigações dos
terreiros locais e torna-se, no contexto dos caboclinhos, uma oferenda para os caboclos.
(fls. 433/434).

(L

68. Há de se asseverar que foram identificados três problemas para a
sustentabilidade e continuidade da prática do Caboclinho.

/ A sede dos grupos: Poucos são os grupos que possuem sede própria para a
realização dos ensaios e para acondicionamento das indumentárias utilizadas nas
apresentações e, aqueles que possuem sede, geralmente, estão em espaços anexos às
casas dos dirigentes dos grupos.
/ Recursos financeiros: este é um dos principais problemas enfrentados pelos
grupos, pois, muitos têm que pedir empréstimos para conseguir manter o Caboclinho.
Todavia. os valores repassados pelos poderes públicos quase nunca cobrem todas as
despesas. ficando os gastos no encargo dos dirigentes e dos membros do grupo que
dedicam seu trabalho a produção dos adereços e indumentárias.
v' Dificuldade das matérias primas: as matérias primas, cada vez mais luxuosas
para a composição dos aspectos visuais dos grupos - que compõem muitos quesitos de
julgamento no concurso das Agremiações Carnavalescas do Recife, possuem um alto
custo de aquisição(com destaque para as penas, necessárias a confecção dos cocares).
contribuindo para o encarecimento da produção do bem cultural e para o constante
endividamento das agremiações.(Parecer ad hoc fls. 436)

(

69. Registre-se que no item 4.1 do Parecer Ad Hoc, às fls. 436/437, foram
apresentados os subsídios para a construção do plano de salvaguarda do caboclinho.

70. Impende salientar que o já mencionado parecer ad hoc bem sintetiza a
justificativa para se proceder ao reconhecimento do caboclinho como Património Cultural do
Brasil, inscrevendo-o no Livro de Registro das Formas de Expressão.

A transmissão do bem cultural é reafirmada e atualizada, uma vez que os grupos mais
antigos que se autodenominam Caboclinhos datam do final do século XIX e início do

século XX, e que ao longo dos últimos anos tem se ampliado. Os símbolos manipulados
e reproduzidos pelos grupos de Caboclinhos tem referência na memória do encontro ....
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cultural e nos processos de resistência das populações indígenas e dos povos africanos
escravizados, que reverberam profundamente na história do nordeste rural brasileiro;
as formas como os detentores ressignificam e reproduzem suas práticas religiosas e sua

organização social nos elementos que compõem a performance e a própria expressão
cultural; as estruturas dramáticas e artísticas que reelaboram narrativas de guerreiros

e heróis, capazes de conectar a vida cotidiana ao elemento mítico do caboclo brasileiro,
estruturam os valores que justificam o reconhecimento do Caboclinho como Património
Cultural do Brasil, no Livro das Formas de Expressão. (fls. 438)

71. Nesse diapasão, colacionamos as conclusões contidas no Parecer nQ
094/2016/DPI, às fls. 439/444, que explicitam a motivação para o reconhecimento do
Caboclinho como Património Cultural do Brasil.

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 memória. a identidade e a
formação 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
afirmação da identidade da população brasileira;

Por sua capacidade de rememoração do passado e ressignificação do presente

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.

72. Portanto, verifica-se no processo em tela a existência de elementos suficientes
para a motivação do ato de registro, ressaltando que o juízo de valor deverá ser realizado
pelo Conselho Consultivo do Património Cultural, nos termos do art. 4Q do Decreto ne
3.551/2000. )
73. É válido assinalar que no decorrer do tempo ocorreu uma mudança na
percepção de como o Estado deveria se relacionar com a sociedade, o que refletiu na
aquisição de direitos e deveres dos cidadãos em relação ao ente estatal. Pode-se mencionar
que essa mudança correspondeu a quatro dimensões.

74. A primeira dimensão relaciona-se com os limites do poder do Estado diante das
liberdades públicas, impondo-se um dever de abstenção dos agentes do Estado, ex.: o direito
de ir e vir, a liberdade de pensamento. Na segunda dimensão dos limites do poder do Estado.
temos os direitos coletivos, culturais e económicos. A terceira dimensão surge com a
imposição de condutas pró-ativas ao Estado onde as políticas públicas dão concretude e
efetividade aos direitos de solidariedade. Por sua vez, a quarta dimensão dos limites do poder
do Estado em face dos vários e relevantes aspectos jurídicos. morais, económicos, religiosos
e científicos dos avanços da biogenética.

75. Em relação à cultura verifica-se que a mesma encontra-se fortemente liga
segunda dimensão. pois se deve assegurar aos cidadãos o exercício e o acesso a cultura.

da a
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'€.

igualmente a terceira dimensão, vez que o Estado deve atuar na proteção e reconhecimento
dos valores culturais que são importantes aos seus cidadãos.

(...) Assim se delineia a dupla dimensão da expressão "direitos culturais", que
consta do art. 215 da Constituição: de um lado, o direito cultural, como no/zz7a
agenda (assim. por exemplo, o "Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais" é uma norma). e o direito cultural, como Áacu/fas agencíf(assim,
por exemplo, da norma que garante a todos o pleno exercício dos direitos decorre
a áacu/dada de ag# com base nela). O conjunto de normas jurídicas que
disciplinam as relações de cultura forma a ondeÃO./c//?Z#ca da cu/fc/ra.
Esse conjunto de todas as normas jurídicas, constitucionais ou ordinárias, é que
constitui o d/ne/fo oóyedt/o da cu/fura; e quando se fala em d#e/fo da cu/fura se
está referindo ao direito objetivo da cultura, ao conjunto de normas sobre cultura.
Pois bem, essas normas geram situações jurídicas em favor dos interessados, que
lhes dão a faculdade de agir, para auferir vantagens ou bens jurídicos que sua
situação concreta produz, ao se subsumir numa determinada norma. Assim, se o
Estado garante o pleno exercício dos direitos culturais, isso significa que o
interessado em certa situação tem o direito (faculdade subjetiva) de reivindicar
esse exercício, e o Estado o dever de possibilitar a realização do direito em causa.
Garantir o acesso à cultura nacional (art. 215) - norma jurídica. no/ma agem(#-
significa conferir aos interessados a possibilidade efetiva desse acesso - áacu/fas
agend/. Quando se fala em direito à cultura se está referindo a essa possibilidade
de agir conferida pela norma jurídica de cultura. Ao direito à cultura corresponde
a obrigação correspectiva do Estado. (...)" '(sem destaques no original)

76. O presente processo revela-se como um mecanismo que traduz a interação
entre a sociedade e o Estado, a fim de se reconhecer valores e práticas vivas em nosso tecido
social que conferem sentido a cultura brasileira.

77. Assim, diante dos dados coligidos nesse processo, verifica-se que o mesmo
encontra-se devidamente instruído, devendo-se. prosseguir nos demais trâmites necessários
à inscrição do registro do Caboclinho, no Livro de Registro das Formas de Expressão,
atentando-se para o disposto nos itens 47, 51 e 53 supra.

(
V - DA CONCLUSÃO

78. Ante o exposto, deverá ser observado o disposto no item 2.2.1.6 deste parecer
no tocante à publicação da comunicação para efeito do registro do bem cultural de natureza
imaterial. denominado Caboclinho, no Livro de Registro das Formas de Expressão, como
património cultural brasileiro, a fim de que sejam resguardados os princípios da publicidade e
do devido processo legal, atentando-se para o disposto nos itens 47, 51 e 53 supra.

79. No caso de não haver questões jurídicas suscitadas pelos interessados durante
o prazo de 30 dias aberto para manifestações, o presente processo administrativo, deverá ser
encaminhado ao Egrégio Conselho Consultivo do Património Cultural, que em nível federal

s SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. I' ed. são Paulo: Editora Malheiros. 1 998. p. 47-/(q(Z)
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deverá decidir acerca do registro do Caboclinho, no Livro de Registro das Formas de
Expressão, como património cultural brasileiro.

80. Registre-se. por fim que as justificativas e especificações técnicas por não
serem da minha área de conhecimento, são de inteira responsabilidade dos seus emitentes.

Á consideração superior

Brasília. 20 de outubro de 2016

&,.:b;Ú%A
ora Federal

Procuradoria Federal junto ao lphan
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De acordo.
Ao Gabinete da Presidência

Brasília.Z' l de outubro de 2016
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