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Apresentação

Pensar a experiência de implementação do Inventá-
rio Nacional de Referências Culturais - INRC ao longo 
de	20	anos	é	um	desafio,	dada	a	pluralidade	de	agentes,	
instituições, detentores e bens culturais envolvidos nos 
mais de 150 projetos de inventários realizados nos mais 
variados contextos culturais, territórios e nas cinco re-
giões do país. Do mesmo modo, elaborar a contribuição 
dessas experiências para a política de salvaguarda do 
patrimônio	imaterial	é	bastante	desafiador,	pois,	mui-
tas vezes, extrapola as possibilidades de acompanha-
mento ou avaliação institucional do Inventário. O INRC 
tornou-se	mais	do	que	um	instrumento	de	identificação	
aliado à gestão da política implementada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
alcançando, por vezes, o caráter de metodologia1, de 
inventário	com	finalidade	em	si	mesmo,	de	instrumen-
to de luta por garantia de direitos de comunidades que 
historicamente são alijadas dos processos decisórios 
das políticas públicas de mobilização, fomento e pre-
servação, por exemplo. Embora não seja uma etapa 
incontornável para o reconhecimento do patrimônio 
imaterial por meio do Registro, o INRC muitas vezes 
tem servido de base para tal reconhecimento e, nesse 
sentido, tem sido fundamental para a promoção da di-
versidade das referências culturais brasileiras. Organi-
zar numa publicação essa diversidade de perspectivas 
não deve ser entendido como uma ação  limitadora, no 

1 A noção de que o INRC é uma metodologia não é um consenso. Apesar de o Manual de Aplicação chamar o INRC dessa forma, o entendimento 

da	Coordenação	de	Identificação	é	a	que	o	INRC	é	um	instrumento	de	produção	e	sistematização	de	dados	que	pode	se	utilizar	das	mais	variadas	

metodologias de pesquisa.

sentido de restringir ou de indicar “boas práticas” ou 
ações exemplares, mas como uma iniciativa  que apre-
senta um quadro, ainda que reduzido, da variedade de 
possibilidades de ação e múltiplos horizontes  dos pro-
cessos de inventariação.

A presente publicação, Interações e sentidos: experiên-
cias com o Inventário Nacional de Referências Culturais, faz 
parte de um conjunto de publicações comemorativo dos 
20	 anos	 da	 política	 de	 identificação	 e	 do	 INRC	–	que	
inclui ainda um ponto de vista institucional dessa tra-
jetória no livro A identificação do patrimônio cultural pela 
lente das referências culturais: conquistas e obstáculos de um 
percurso, e um conjunto de depoimentos de algumas das 
principais gestoras responsáveis pelo desenvolvimento 
e implantação do INRC no livro A vez e as vozes das pio-
neiras: narrativas sobre a construção de uma identificação a 
partir das referências culturais –, que visa marcar, avaliar 
e	comemorar	os	20	anos	da	política	de	identificação	do	
patrimônio imaterial por meio da realização dos in-
ventários	 de	 referências	 culturais.	 No	 caso	 específico	
desta publicação, o objetivo foi reunir textos, em forma 
de	artigos,	que	reflitam	sobre	esses	20	anos	do	INRC,	
tanto do ponto de vista das questões conceituais que 
o seu Manual levanta, quanto do ponto vista técnico e 
prático suscitado pelas experiências em campo no de-
senvolvimento de projetos que utilizaram o INRC. Para 
tanto,	o	intuito	foi	proporcionar	um	espaço	de	reflexão	
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e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos mais di-
ferentes atores, a saber: servidores do Iphan que acom-
panharam a realização dos inventários, pesquisadores 
das instituições parceiras e detentores das referências 
culturais que participaram da realização de INRCs nas 
mais diversas comunidades e territórios.

Para dar viabilidade à publicação, foram deman-
dadas duas comissões: uma Organizadora e uma Edi-
torial.	 A	 Comissão	 Organizadora	 ficou	 responsável	
pelas questões administrativas e editoriais referentes 
à publicação do livro. Nesse sentido, buscou seguir as 
normas estabelecidas na Chamada Para a Publicação, 
organizar as tarefas, dar assistência ao pleno funciona-
mento da seleção e elaborar o projeto editorial do livro, 
que foi apresentado à Comissão Editorial. Já a Comis-
são	Editorial	teve	caráter	científico,	sendo	responsável	
pela avaliação dos trabalhos a serem publicados, bem 
como exerceu a função consultiva no que tange ao con-
teúdo	e	formato	final	do	 livro.	Para	tanto,	a	Comissão	
Editorial também forneceu pareceres acerca do mate-
rial submetido pelos autores dos artigos. Essa compo-
sição buscou garantir a isonomia na seleção dos artigos 
a	 serem	publicados,	 bem	como	diversificar	os	olhares	
acerca do tema por meio da avaliação de técnicos e es-
pecialistas com experiência na realização, acompanha-
mento, pesquisa e gestão de INRCs. 

Os artigos aprovados e aqui apresentados versam 
sobre diversas experiências de inventários que foram 
realizados por membros da academia, organizações 
não-governamentais, detentores e detentoras de bens 
registrados e bens não registrados ou tombados, o que 

demonstra	 a	 multiplicidade	 de	 usos	 e	 finalidades	 do	
INRC. Tais artigos, grosso modo, são relatos de experi-
ências que se desenvolveram em todas as 5 regiões bra-
sileiras. Do ponto de vista temático abordam-se as cate-
gorias de bens culturais abarcadas pelo INRC, além de 
ser	possível	notificar	entre	os	artigos	o	referenciamento	
de bens afro-brasileiros, indígenas, daqueles ligados 
à sociobiodiversidade e, ainda, a contextos urbanos e 
rurais de práticas sociais. Quanto aos autores, eles se 
dividem em pesquisadores detentores, pesquisadores 
vinculados a organizações da sociedade civil que atuam 
junto às comunidades inventariadas, pesquisadores li-
gados a universidades, e técnicos e gestores do Iphan 
em acompanhamento aos processos de inventário.

As experiências relatadas e debatidas nos colocam 
o	desafio	de	aprimorar	as	formas	de	gestão	do	instru-
mento, bem como contribuem para a ampliação da 
Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, ob-
servando e propondo a plasticidade das categorias do 
inventário	e	a	necessidade	de	que	a	política	de	identifi-
cação esteja em sintonia com as transformações e dinâ-
micas das comunidades detentoras. Tais experiências 
nos colocam, ainda, questões como a importância de 
aprimoramento de instrumentos participativos que 
garantam	 não	 apenas	 a	 identificação	 dos	 bens	 cultu-
rais e de pessoas essenciais para sua continuidade, mas 
também promovam a gestão compartilhada dos bens 
culturais imateriais – tornando parceiros, pela própria 
experiência	de	identificar,	os	detentores,	gestores,	pes-
quisadores e cidadãos.
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Diante da diversidade apresentada, os artigos fo-
ram distribuídos na publicação de modo a propor um 
caminho de leitura que enfatiza algumas perspectivas 
que contribuem ao entendimento do INRC e, de forma 
mais abrangente, conferem uma ótica sobre a política 
de	 identificação:	 abordagem	 histórica	 da	 política	 de	
identificação,	 que	 permite	 contextualizar	 os	 direcio-
namentos e questões emergentes à política em cada 
momento; a apropriação do inventário pelos detentores 
em processos que possibilitaram a participação ativa 
das comunidades; a relação do inventário com os outros 
macroprocessos	 que	 junto	 à	 identificação	 compõem	
o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial- PNPI, 
como a sua derivação para o Registro de bens culturais 
e sua utilização no mapeamento de comunidades de-
tentoras após o Registro. Ainda, o relato e crítica sobre 
o processo de inventariação de bens em diferentes es-
calas, possibilitando a explanação sobre as abordagens 
de bens e contextos de pesquisa em comunidades es-
pecíficas	ou	amplamente	compartilhados,	além	de	am-
plos mapeamentos territoriais. Assim, a distribuição e 
contribuição dos artigos pode ser resumida conforme a 
descrição que segue. 

O artigo Política de Identificação de Bens Cultu-
rais de Natureza Imaterial: uma trajetória mais que 
interessada (2000-2020), de autoria de Mônia Lucia-
na Silvestrin, servidora do Iphan entre 2006 e 2018, 
apresenta	 uma	 reflexão	 referenciada	 em	 sua	 expe-
riência	 como	 gestora	 da	 política	 de	 identificação	 de	
bens de natureza imaterial propondo uma abordagem 
cronológica em 4 períodos de análise e trazendo uma 

contribuição avaliativa dos 20 anos da realização de in-
ventários no âmbito do patrimônio imaterial. A autora 
elabora	suas	reflexões	sobre	a	política	de	identificação	
do patrimônio imaterial, entendendo-a como área es-
pecífica	e	estratégica	no	processo	de	implantação	e	ges-
tão da Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial 
criada pelo Decreto n.º 3.551/2000.

No artigo A voz de nossas avós lembrando a da 
sua avó através do resgate de nossas raízes, as auto-
ras Elisabeth da Cruz Marins, Maria Luiza da Silva 
Campos, Mirian Marino da Silva Schuenck e Vanici 
Schuenck Macário apresentam um importante relato 
das atividades vinculadas à articulação, formação e con-
solidação da Rede Fitovida no estado do Rio de Janeiro, 
cujo objetivo é partilhar e proteger saberes vinculados 
aos conhecimentos necessários para a manipulação de 
plantas medicinais. O texto é dividido em duas partes: 
a primeira apresenta um relato das experiências e das 
memórias dos Encontrões Estaduais da Rede Fitovida; 
já a segunda parte traz a descrição da realização do 
Inventário Nacional de Referências Culturais na Rede 
Fitovida, juntamente com as articulações institucio-
nais para tanto. Para os membros da Rede Fitovida, as 
grandes referências culturais das comunidades são as 
pessoas que guardam os saberes relacionados com a 
manipulação das plantas. Dessa forma, uma das pro-
postas do artigo apresentado é homenagear as mestras 
e mestres da Rede.

O artigo O Inventário de Referências Culturais das 
Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira: desafios 
metodológicos e desdobramentos na luta quilombola 
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por direitos, de autoria de Anna Maria Andrade, Luiz 
Marcos de França Dias (Luiz Ketu) e Raquel Pasinato, 
aborda o processo de elaboração do inventário de refe-
rências culturais entre as comunidades quilombolas do 
Vale	do	Ribeira,	focalizando	os	desafios	metodológicos,	
os principais resultados e os desdobramentos que cul-
minaram no Registro do Sistema Agrícola Tradicional 
das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira como 
Patrimônio Cultural do Brasil e no fortalecimento das 
ações de salvaguarda da roça. O texto traz, ainda, uma 
reflexão	acerca	do	uso	dos	materiais	criados	no	âmbito	
do processo de patrimonialização para a educação di-
ferenciada e a valorização das epistemologias locais. O 
artigo	propõe,	 enfim,	uma	reflexão	 sobre	o	 inventário	
como uma ferramenta de salvaguarda importante por 
meio da educação, pela potencialidade de compartilhar 
e difundir o conhecimento sobre os diferentes saberes 
das comunidades dentro das escolas.

O artigo A monumentalização do sagrado e o Regis-
tro de patrimônio imaterial como processo de territo-
rialização dos povos indígenas do Alto do Rio Negro, de 
autoria de Pedro Henrique da Silva Paes, apresenta uma 
uma	reflexão	acerca	das	categorias	de	território	e	lugar	
a partir da concepção de patrimônio imaterial estabe-
lecida pelo Decreto n.º 3.551/2000. O objetivo principal 
do artigo é problematizar o sentido de territorialidade 
para os povos Tariano e Tukano da forma como foi re-
afirmado	a	partir	do	Registro	da	Cachoeira	de	Iauaretê	
como Patrimônio Cultural do Brasil. Para atingir tal ob-
jetivo, o autor buscou articular os sentidos de território, 

lugar, identidade e fronteira a partir de uma perspec-
tiva histórica. Ao abordar o inventário que deu origem 
ao Registro, o autor percebe que foram documentadas 
e mapeadas várias das referências dos povos indígenas 
do Alto do Rio Negro, por exemplo, a evocação do Dabu-
curi, os benzimentos, as armadilhas de pescas instala-
das naquele espaço e as várias cachoeiras presentes ao 
longo do rio. 

O artigo Capoeira na microrregião de Porto Nacio-
nal (TO): uma experiência com o mapeamento, da au-
toria de Noeci Carvalho Messias e Rodolfo Alves da Luz, 
busca analisar a experiência do mapeamento dos grupos 
de Capoeira no estado do Tocantins, a partir de adapta-
ção	de	algumas	fichas	do	INRC	e	do	Inventário	Participa-
tivo, com o objetivo de planejar ações de salvaguarda do 
bem	cultural	naquele	território	específico.	Para	tanto,	os	
autores consideraram o fato de que a capoeira é uma prá-
tica cultural recorrente em todo o território brasileiro e 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
por meio das suas superintendências nos estados, tem 
buscado ampliar as ações de pesquisa desse bem cultu-
ral.	No	caso	específico	da	Superintendência	do	Iphan	no	
Tocantins, em atendimento às demandas apresentadas 
pelos detentores, o Mapeamento da Capoeira no Tocan-
tins foi realizado em duas etapas: uma na região sudeste 
do estado, contemplando 22 municípios, em 2017, e ou-
tra, a partir de 2018, na microrregião de Porto Nacional. 
Assim, o texto apresenta a experiência da pesquisa his-
tórica	e	etnográfica	dos	mestres,	grupos	e	praticantes	de	
capoeira desenvolvida na II Etapa do Mapeamento da 
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Capoeira no Tocantins – Microrregião de Porto Nacional, 
abrangendo os municípios de Aparecida do Rio Negro, 
Bom Jesus do Tocantins, Ipueiras, Lajeado, Monte do 
Carmo, Pedro Afonso, Porto Nacional, Santa Maria do 
Tocantins, Silvanópolis e Tocantínia. Um dos aspectos 
interessantes ressaltados pela pesquisa foi a diversidade 
de contextos e particularidades locais referentes ao bem 
cultural, em especial no município de Porto Nacional, 
no	qual	foram	identificadas	experiências	com	a	capoeira	
desde a década de 1970.

O artigo Pai Benedito e o inventário do Moçambi-
que do Tonho Pretinho, de autoria de Talita Viana, Se-
bastião	Rios	e	Marcelo	Feijó,	apresenta	reflexões	acerca	
da realização do Inventário Nacional de Referências 
Culturais pelo projeto “Memórias e cantos do Moçam-
bique do Tonho Pretinho”. A partir do principal eixo do 
projeto – a espiritualidade do terno de moçambique e 
dos reinados – os autores ponderaram em que medida 
é	possível	traduzir	para	as	fichas	e	para	a	linguagem	do	
Inventário a espiritualidade centrada nos pretos velhos, 
caboclos e ancestrais. Buscou-se pensar também as pos-
sibilidades e os limites da proposta da pesquisa com – e 
não sobre – o grupo e de fazer junto, incluindo os inte-
grantes mais jovens do terno na equipe de realização do 
INRC.	O	texto	se	configura	como	um	relato	sobre	uma	
pesquisa no âmbito de projeto realizado com recur-
sos destinados pelo Iphan, por meio de edital. O relato 
permite ao leitor acessar um pouco do universo devo-
cional do Moçambique do Tonho Pretinho ao mesmo 
tempo que estabelece diálogo com o INRC, ao apontar 

peculiaridades	quando	do	preenchimento	das	fichas	do	
instrumento metodológico por ocasião da sistematiza-
ção das informações da pesquisa.

O artigo Ampliação semântica e posicionamento 
político-religioso: lições que o congado ensinou para o 
INRC, de autoria de  Marcos da Costa Martins e Sara S. 
Morais, discute os modos como as equipes de pesquisa 
(duas no estado de Minas Gerais e uma em São Paulo) 
– atuando no âmbito do projeto multinacional “Salva-
guardia del PCI relacionado a música, canto, danza de 
comunidades afrodescendentes”, coordenado pelo Cen-
tro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial para a América Latina e Caribe (Crespial) –, 
interpretaram e utilizaram as categorias de Celebrações 
e Formas de Expressão do INRC para descrever o Con-
gado. Os autores debatem os dados produzidos por essas 
pesquisas,	refletindo	acerca	do	processo	de	interpretação	
e	apropriação	das	fichas	do	INRC	pelos	pesquisadores	e	
congadeiros. 

O artigo Nos caminhos da Pampa: inventários cul-
turais e patrimônio imaterial no Rio Grande do Sul, de 
autoria de Flávia Maria Silva Rieth, Beatriz Muniz Freire, 
Daniel Vaz Lima e Vagner Barreto Rodrigues, discorre 
sobre experiências de inventariação da região doceira 
de Pelotas e das lidas campeiras nos Pampas. Os autores 
mostram como os processos de documentação e produ-
ção de conhecimento sobre os bens culturais resultaram 
em exposições, rodas de conversas, livros, trabalhos de 
conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado, além do efeito positivo da elaboração do 
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inventário na mobilização dos detentores. Nesse sentido, 
por meio da análise dos processos da elaboração e reali-
zação do INRC da Produção de Doces Tradicionais Pelo-
tenses – que resultou no Registro das Tradições Doceiras 
na Região de Pelotas e Antiga Pelotas – e o INRC Lida 
Campeira na Região de Bagé e do Alto Camaquã, o artigo 
busca demonstrar a diversidade sociocultural e ambien-
tal do pampa brasileiro. A realização dos inventários pro-
moveu, ainda, uma mobilização do poder público local e 
de iniciativas comunitárias relacionadas a esses bens. O 
artigo	relata,	também,	os	desafios	de	salvaguarda,	a	sa-
ber: a ocupação do bioma por atividades predatórias e as 
legislações sanitárias que atuam sobre os saberes identi-
ficados.	Desse	modo,	o	artigo	destaca	a	necessidade	de	
se atentar para um pampa diverso, seja do ponto de vista 
sociocultural, seja do ponto de vista ambiental, descre-
vendo os diferentes modos de vida em suas diferentes re-
lações com os territórios e os ambientes que constituem 
os caminhos do pampa.

O artigo Representações da cultura imaterial de Ala-
goas, de autoria de Greciene Lopes dos Santos e Joelma 
Farias Silva de Cornejo, apresenta uma experiência de re-
alização do INRC a partir de um recorte geopolítico am-
plo, o estado de Alagoas. Esse caso de estudo é interessan-
te para pensar o INRC de enfoque territorial, exatamente 
por	não	 ter	um	recorte	 temático	específico.	A	pesquisa	
abrange, assim, uma extensão territorial, que abarca to-
dos os 102 municípios alagoanos. Os resultados apresen-
tados foram compilados nos relatórios produzidos pelos 

grupos de pesquisa, que seguiram a seguinte divisão: Sí-
tio 1 – compreendendo municípios do Sertão, do Agreste 
e da Bacia Leiteira de Alagoas – inventariado pelo Gru-
po de Pesquisa Nordestanças sob coordenação da Dra. 
Juliana Michaello Macêdo Dias; Sítio 2 – municípios do 
Litoral Norte, do Litoral Sul e dos vales dos rios Paraíba, 
Mundaú e São Francisco – pesquisado pelo Grupo de 
Pesquisa Estudos da Paisagem com a coordenação da 
Dra.	Maria	Angélica	da	Silva;	e,	por	fim,	Sítio	3	abarcando	
Maceió e região metropolitana inventariado pelo Grupo 
de Pesquisa Representações do Lugar sob coordenação 
da Dra. Josemary Omena Passos Ferrare. Vale ressaltar 
que o enquadramento quantitativo e estatístico apresen-
tado faz um excelente mapeamento do que foi levantado 
no estado por meio do INRC.  

Espera-se que a presente publicação demonstre não 
somente a importância do INRC como um instrumento 
que	foi	capaz	de	promover	a	identificação	dos	bens	cultu-
rais a partir das referências culturais das pessoas que são 
essenciais para sua existência e continuidade. A expec-
tativa é que os ricos relatos aqui apresentados também 
evidenciem o potencial que as políticas de patrimônio 
cultural ganham com as parcerias formadas pela própria 
experiência	de	identificar,	na	qual	detentores,	gestores,	
pesquisadores e os cidadãos, que se sentem, de alguma 
forma, vinculados ao patrimônio cultural, constroem re-
des de cooperação e desenvolvem ações compartilhadas.

Brasília, 31 de maio de 2021.

Comissão Organizadora e Comissão Editorial
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Política de Identificação de Bens Cultu-
rais de Natureza Imaterial: uma trajetó-
ria mais que interessada (2000-2020) 

Mônia Luciana Silvestrin

Resumo: o	 presente	 artigo	 procura	 elaborar	 reflexões	
sobre	a	política	de	identificação	do	patrimônio	imate-
rial,	 entendendo-a	 como	 área	 específica	 e	 estratégica	
no processo de implantação e gestão da política de sal-
vaguarda do patrimônio imaterial criada pelo Decreto 
n.º 3.551/2000, sugerindo proposta de cronologia para a 
compreensão de sua trajetória.

Palavras-chave: Identificação;	INRC;	inventários.

. Introdução

Antes de mais nada, é necessário dizer que escrever 
sobre	 identificação	do	patrimônio	cultural	 imaterial	 é	
também falar um pouco de uma parte muito importan-
te	da	minha	vida,	na	qual	me	fiz	“gente	grande”,	apren-
dendo	 todos	os	dias	 com	os	desafios	da	gestão	públi-
ca; com o amor crescente – e às vezes decepcionante, 
como todos os afetos – pela luta boa, ao lado de com-
panhias aguerridas; com a aventura cotidiana de lidar 
com gentes de carne e osso; com as amizades preciosas, 
que	sempre	me	fizeram	pensar	que	tudo	valia	a	pena.	

1 Embora a criação da Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial seja de 2000, foi apenas em 2003, com a mudança na estrutura 

organizacional do Iphan e a constituição do DPI, que a nova área pôde encontrar espaço mais propício à sua institucionalização.

Foram doze anos de trabalho na mesma área, de iden-
tificação	do	patrimônio	cultural	imaterial,	à	qual	foram	
agregadas as questões relativas ao reconhecimento de 
bens culturais, quando assumi a Coordenação-Geral 
de	 Identificação	e	Registro	 (CGIR),	em	2013.	Este	 tex-
to,	 portanto,	 propõe	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 política	 de	
identificação	de	bens	culturais	a	partir	da	experiência	
vivida por esta autora durante seu trabalho no Institu-
to do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), 
no Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), sen-
do atravessado por todas as questões que esse lugar de 
enunciação oferece e determina. 

Quando cheguei ao Iphan, em 2006, fazia três anos 
que o Departamento de Patrimônio Imaterial havia sido 
criado	 como	 uma	 estrutura	 específica	 dentro	 da	 Ins-
tituição1. Funcionando no subsolo do edifício Central 
Brasília, no setor de Autarquias Norte, era composto 
por	 três	gerências	–	de	 Identificação,	de	Registro	e	de	
Salvaguarda –, e os servidores recém-concursados, es-
perados	 ansiosamente.	 Na	 Gerência	 de	 Identificação,	
as primeiras demandas que me caíram na mão foram 
o acompanhamento da elaboração do banco de dados 
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informatizado do Inventário Nacional de Referências 
Culturais (INRC)2, como desdobramento do processo de 
criação do instrumento; o relatório do INRC desenvol-
vido em São Miguel das Missões-RS, recém concluído, 
para que eu pudesse conhecer e entender a metodologia; 
e logo depois, a primeira tentativa de realizar o INRC 
dos Terreiros do Distrito Federal (DF), motivado pelas 
constantes depredações da Praça dos Orixás, à beira do 
lago Paranoá, em conjunto com a Superintendência do 
Iphan no DF3. Os inventários em curso nesse momento 
não passavam de cinco ou seis. Logo em seguida, acom-
panhei um colega no treinamento para aplicação do In-
ventário Nacional de Referências Culturais em um pro-
jeto selecionado pelo Edital do Programa Nacional de 
Patrimônio Imaterial (PNPI) de 2006, e que tratava do 
mapeamento documental das referências culturais do 
estado de Goiás, em parceria com o Museu Antropoló-
gico da Universidade Federal de Goiás (UFG). Fui então 

2	 Principal	instrumento	de	identificação	de	bens	culturais	de	natureza	imaterial	utilizado	na	política	de	salvaguarda,	propõe	categorias	para	

classificação	de	bens	e	práticas	culturais	como	referência	cultural	–	Ofícios	e	modos	de	fazer,	Celebrações,	Lugares,	Edificações	e	Formas	de	

Expressão – articulando-as com determinados territórios e dinâmicas socioculturais. Composto por um Manual de Aplicação e um conjunto de 

fichas	para	organização	dos	conhecimentos	produzidos,	propõe	uma	espécie	de	roteiro	para	a	construção	de	uma	perspectiva	patrimonial	sobre	o	

mundo	social,	permitindo	também	a	organização	de	informações	sobre	os	bens	culturais	e	as	comunidades	de	referência	–	contatos,	bibliografia,	

instituições, etc. – que possibilite o aprofundamento da pesquisa e a instituição de outras ações de salvaguarda. (IPHAN, 2000, passim).

3 A Praça dos Orixás ou Prainha é um lugar de referência para a população negra e para as religiões de matriz africana de Brasília, que ali 

celebram diversos de seus rituais e festividades, sendo o mais conhecido a Festa de Iemanjá, realizada na passagem do ano. Na década de noventa 

a Prainha recebeu as 16 estátuas de Orixás, feitas do artista Tatti Moreno, que hoje caracterizam o lugar. Alvo constante de intolerância religiosa, 

foi declarada Patrimônio Imaterial do DF em 2018, junto com a referida festa, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (Condepac). 

A Praça dos Orixás ou Prainha é um lugar de referência para a população negra e para as religiões de matriz africana de Brasília, que ali celebram 

diversos de seus rituais e festividades, sendo o mais conhecido a Festa de Iemanjá, realizada na passagem do ano. Na década de noventa a 

Prainha recebeu as 16 estátuas de Orixás, feitas do artista Tatti Moreno, que hoje caracterizam o lugar. Alvo constante de intolerância religiosa, foi 

declarada Patrimônio Imaterial do DF em 2018, junto com a referida festa, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (Condepac).

apresentada	a	meu	rito	de	passagem,	reproduzido	fiel-
mente com todos os outros que chegaram depois.

Feitas as considerações acima, proponho, neste ar-
tigo,	uma	periodização	da	política	de	 identificação	de	
bens de natureza imaterial implementada como parte 
da política de salvaguarda do patrimônio imaterial. 
Não	 tenho	 pretensões	 de	 estabelecer	 nada	 definitivo,	
mas apenas de reunir, nessa estrutura cronológica, o 
que	 avalio	 como	 desafios	 enfrentados	 em	 diferentes	
momentos da gestão desses processos, como parte da 
minha	 experiência	 profissional.	 Essas	 reflexões	 tam-
bém são caudatárias dos debates e experiências com-
partilhados com os colegas no dia a dia da repartição, 
bem como com detentores e os tantos colaboradores 
que, pela natureza participativa desta política, são 
indissociáveis de sua produção, execução e legitima-
ção. É, certamente, uma narrativa parcial, passível de 
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esquecimentos	e	alguma	 imprecisão,	 configurando-se	
como uma das visões possíveis acerca dessa trajetória. 

Tal como acontece com toda a política pública, exis-
te uma diferença considerável entre o que são os marcos 
normativos que permitem sua criação e a sua tradução 
para o exercício efetivo da implementação. Segundo 
Michael	Hall	(	2007,	p.	84),	o	maior	desafio	de	uma	po-
lítica	pública	não	é	a	sua	criação	ou	a	definição	de	me-
tas e regras de execução, e sim, como transformá-la em 
ações, de forma concreta e viável. E, nesse processo, um 
peso grande é dado ao sistema governamental e à cultu-
ra política ou administrativa-institucional, permitindo 
que a sua implementação possa ser compreendida de 
várias formas, desde sinônimo da aplicação de regras 
e procedimentos pré-estabelecidos, até como processo 
contínuo de formulação e reformulação da própria po-
lítica proposta (HALL, 2007, p. 84). 

O que será determinante para o modo como uma 
política se efetiva, portanto, são os papéis desempenha-
dos pelos atores e instâncias envolvidos, principalmen-
te aqueles administrativos; as estruturas institucionais 
pré-existentes; e os espaços de articulação e decisão 
disponíveis, ou seja, a “complexidade organizacional e 
[as] fontes de variação de discricionariedade no proces-
so de implementação” (HALL, 2007, p. 87). Embora essa 

4 Adota-se aqui o conceito de salvaguarda na perspectiva da Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, de 2003, que a 

define	como	toda	e	qualquer	ação	destinada	a	apoiar	a	continuidade	da	existência	de	bens	culturais	de	natureza	imaterial,	incluindo	produção	de	

conhecimento, reconhecimento, apoio à sustentabilidade e promoção. É importante fazer essa ressalva, pois, no cotidiano da execução da política 

se tornou corrente o uso do termo “salvaguarda” como sinônimo das ações desenvolvidas após o reconhecimento como Patrimônio Cultural do 

Brasil,	reduzindo	o	sentido	amplo	do	termo	a	apenas	uma	das	áreas	de	atuação	do	DPI.	Tal	entendimento	foi	formalmente	reconfigurado	por	meio	

da Portaria Iphan n.º 200, de 18 de maio de 2016, que regulamenta o PNPI.

seja uma perspectiva da área da administração pública, 
ela nos ajuda a pensar os processos pelos quais a política 
salvaguarda	do	patrimônio	imaterial	e,	mais	especifica-
mente, a implantação de alguns de seus instrumentos, 
como o INRC, passaram desde sua formulação.

Antes	 de	 entrarmos	 especificamente	nos	 processos	
de	 identificação,	 cabe	mencionar	que	a	 salvaguarda	da	
dimensão imaterial do patrimônio cultural foi pensada 
como parte de um programa governamental – Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) – e instituída 
pelo Decreto n.º 3.551/2000, junto com o Registro, como 
instrumento de reconhecimento, constituindo o que 
passou a ser chamado de política de salvaguarda do pa-
trimônio imaterial. Com previsão de dotação orçamen-
tária própria – o que nunca se concretizou de fato –, o 
Programa possui três grandes objetivos: a implementa-
ção	de	política	específica	de	inventário,	o	referenciamen-
to e a valorização do patrimônio imaterial pelo Estado 
brasileiro. Quando da constituição do Departamento, es-
sas	finalidades	foram	traduzidas	em	processos	técnicos	
e	 colocados	 sob	 responsabilidade	 de	 áreas	 específicas,	
constituindo as diferentes dimensões do que se denomi-
na	salvaguarda	do	patrimônio	imaterial	–	identificação,	
reconhecimento e apoio e fomento4.
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Nesse sentido, podemos dizer que essa é uma po-
lítica que nasceu completa no que se refere ao ciclo de 
elaboração de políticas públicas: além dos marcos le-
gais,	possui	arcabouço	teórico	e	conceitual	bem	defini-
do,	 categorias	 operacionais,	 instrumentos	 específicos	
e a perspectiva de avaliação periódica da sua execução, 
sintetizada na revalidação dos bens  registrados como 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Ao longo de sua imple-
mentação, entretanto, cada um desses elementos foi se 
constituindo de fato na dimensão da experiência, ga-
nhando densidade, gerando outras normativas, estra-
tégias	e	instrumentos	específicos;	muitos	tiveram	seus	
limites e viabilidade colocados à prova, tornando-se 
objeto de avaliações e readequações, de modo a garantir 
sua efetividade, atendendo às diversas realidades, con-
textos	e	desafios	vivenciados	em	diferentes	momentos	
ao longo dos vinte anos de sua existência.

Do ponto de vista simbólico, essa política se cons-
titui e se legitima como parte de uma tradição que re-
monta a Mário de Andrade e seu anteprojeto de criação 
do SPHAN, substituído por aquele de Rodrigo Mello 

5 Essa cronologia é mencionada em todo material referencial publicado pelo Iphan sobre a política de salvaguarda do patrimônio imaterial. Ver: 

(IPHAN, 2010, passim).

6 Por mais que as diferentes áreas que compõem a política de salvaguarda do patrimônio imaterial tenham uma relativa autonomia de atuação 

e	de	gestão	de	seus	processos,	elas	não	podem	ser	dissociadas	das	diretrizes	mais	amplas	dessa	mesma	política	e	das	condições	específicas	de	

sua implantação ao longo do tempo. Essa relação de interdependência também se reproduz de forma horizontal, entre as diferentes áreas que a 

compõem, implicando momentos de colaboração, tensão, disputa, construção de consensos e busca de novas sínteses, em um processo contínuo 

de	reconfiguração	tanto	interna	quanto	externa	de	suas	premissas,	bem	como	da	sua	relação	com	o	campo	mais	amplo	do	patrimônio,	com	as	

instituições governamentais e da sociedade civil.

Franco de Andrade, que se tornaria o Decreto Lei n.º 
25, de 1937. Essa trajetória é pontuada também pela 
constituição da Campanha Nacional de Folclore, nos 
anos de 1950 – que mais tarde daria origem ao Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP); pela 
atuação de Aloísio Magalhães e o seu projeto inova-
dor	da	Fundação	Pró-Memória,	no	final	da	década	de	
1970; e, ainda, pelo processo de redemocratização, que 
possibilitou, por meio da Constituição Federal de 1988, 
a ampliação do conceito de patrimônio cultural no re-
gramento jurídico, trazendo maior responsabilidade 
estatal para sua preservação5.  De certa forma, a inser-
ção do patrimônio imaterial como continuidade dessa 
tradição, ao mesmo tempo em que reatualiza o lugar de 
“mito e meta” ocupado por Mário de Andrade na cons-
tituição das memórias institucionais do Iphan e das 
práticas de preservação no país, utilizando a metáfora   
política	 de	 identificação	 de	 bens	 culturais	 de	 natureza	
imaterial acompanhou, de certa forma, as diversas ques-
tões que atravessaram a política de patrimônio imaterial 
nesses vinte anos6, atuando, durante um bom tempo 
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como a interface de contato com o tema da salvaguar-
da do PCI7. No início, eram algumas ações de registro e 
muitas de inventário, pois se tratava de produzir conhe-
cimento para poder atuar. Depois, com mais bens reco-
nhecidos, as ações de apoio e fomento começaram a ser 
estruturadas, mas a demanda pela realização de inventá-
rios continuava crescente, tanto em decorrência de ações 
de planejamento interno do Departamento, como pela 
apropriação, já visível, da política pela sociedade civil. 
Alguns anos mais tarde, o volume de inventários estabi-
lizou-se, seja em decorrência das ações internas de ava-
liação dos resultados até então obtidos, seja pela neces-
sidade	crescente	de	recursos	financeiros	para	as	outras	
ações do Departamento, que se tornaram prioritárias. 
Os anos seguintes a esse movimento de estabilização 

7 Abreviação de Patrimônio Cultural Imaterial, bastante utilizada no campo da preservação do patrimônio cultural no Brasil e outros países da 

América Latina. Utilizo-a em alguns momentos para evitar repetições.

8 Mito, no sentido fundacional, de origem do campo de preservação – que não pode ser dissociado do ideário modernista e tampouco da 

trajetória	individual	e	profissional	do	escritor	–	e	meta,	porque,	segundo	a	autora,	o	entendimento	de	preservação	e	cultura	expressos	no	projeto	

preterido se constituíram, ao longo das narrativas de seus agentes, como o lugar outro de atuação do Instituto, que um dia deveria ser alcançado, 

mas que se apresenta como impossível no momento vivido, diante das outras responsabilidades da preservação, sempre mais urgentes. Nesse 

sentido,	a	existência	de	um	anteprojeto	como	o	de	Mário	de	Andrade	e	o	seu	lugar	fundacional	possibilitam	a	reconfiguração	de	um	campo	que	se	

constituiu, na prática, de forma bastante limitada, sem que seja necessário rupturas absolutas. (RUBINO, 1992, passim).

9 Ao ressaltar esse ponto, não ignoramos as ações governamentais e da sociedade civil que foram realizadas ao longo do século XX, visando a 

preservação	de	bens	e	práticas	culturais	hoje	associadas	ao	campo	do	patrimônio	imaterial.	A	constituição	de	uma	política	de	estado	específica	no	

campo	do	patrimônio	cultural	tem,	entretanto,	um	peso	simbólico	diverso,	uma	vez	que	o	reconhecimento	como	patrimônio	significa	distinção,	a	

valoração	inerente	ao	processo	de	seleção	que	o	define,	e	que	promove,	de	modo	direto,	a	manifestação	cultural	à	categoria	de	memória	nacional.

foram marcados por mudanças institucionais e políticas 
que, entre outros efeitos, comprometeram a disponibi-
lidade orçamentária, fazendo com que cada vez mais os 
recursos existentes fossem destinados a ações já inicia-
das, que não podiam ser interrompidas, ou que tinham 
prazo para serem realizadas. Nesse sentido, as ativida-
des	de	identificação	concentraram-se	na	finalização	dos	
inventários em curso, na participação em outras ações de 
salvaguarda e na realização de processos de avaliação e 
reestruturação dos instrumentos da área. Da professora 
Silvana Rubino (1992, passim)8 , também rompe com a di-
mensão ideal dessa meta, traduzindo-a como ação possí-
vel – e legítima – no tempo presente9.

A	 política	 de	 identificação	 de	 bens	 culturais	 de	
natureza imaterial acompanhou, de certa forma, as 
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diversas questões que atravessaram a política de patri-
mônio imaterial nesses vinte anos10, atuando, durante 
um bom tempo como a interface de contato com o tema 
da salvaguarda do PCI11. No início, eram algumas ações 
de registro e muitas de inventário, pois se tratava de 
produzir conhecimento para poder atuar. Depois, com 
mais bens reconhecidos, as ações de apoio e fomento 
começaram a ser estruturadas, mas a demanda pela 
realização de inventários continuava crescente, tanto 
em decorrência de ações de planejamento interno do 
Departamento, como pela apropriação, já visível, da 
política pela sociedade civil. Alguns anos mais tarde, o 
volume de inventários estabilizou-se, seja em decorrên-
cia das ações internas de avaliação dos resultados até 
então obtidos, seja pela necessidade crescente de recur-
sos	financeiros	para	as	outras	ações	do	Departamento,	
que se tornaram prioritárias. Os anos seguintes a esse 

10 Por mais que as diferentes áreas que compõem a política de salvaguarda do patrimônio imaterial tenham uma relativa autonomia de atuação 

e	de	gestão	de	seus	processos,	elas	não	podem	ser	dissociadas	das	diretrizes	mais	amplas	dessa	mesma	política	e	das	condições	específicas	de	

sua implantação ao longo do tempo. Essa relação de interdependência também se reproduz de forma horizontal, entre as diferentes áreas que a 

compõem, implicando momentos de colaboração, tensão, disputa, construção de consensos e busca de novas sínteses, em um processo contínuo 

de	reconfiguração	tanto	interna	quanto	externa	de	suas	premissas,	bem	como	da	sua	relação	com	o	campo	mais	amplo	do	patrimônio,	com	as	

instituições governamentais e da sociedade civil.

11 Abreviação de Patrimônio Cultural Imaterial, bastante utilizada no campo da preservação do patrimônio cultural no Brasil e outros países da 

América Latina. Utilizo-a em alguns momentos para evitar repetições.

12	 Cabe	ressaltar	que,	embora	o	INRC	tenha	sido,	historicamente,	o	principal	instrumento	de	identificação	do	PCI,	ocupando	lugar	privilegiado	

nesse	processo,	ele	não	pode	ser	tomado	como	sinônimo	das	ações	de	identificação.	Uma	coisa	é	a	política	de	identificação	de	bens	culturais	de	

natureza imaterial, outra é seu instrumento mais conhecido. Metodologias diferentes de produção de conhecimento foram utilizadas de forma 

concomitante	ao	INRC,	respondendo	a	necessidades	específicas	decorrentes	da	natureza	do	bem	cultural,	de	prazos	técnicos	ou	políticos	ou	

mesmo	da	finalidade	da	ação	de	salvaguarda	a	ser	executada.

movimento de estabilização foram marcados por mu-
danças institucionais e políticas que, entre outros efei-
tos, comprometeram a disponibilidade orçamentária, 
fazendo com que cada vez mais os recursos existentes 
fossem destinados a ações já iniciadas, que não podiam 
ser interrompidas, ou que tinham prazo para serem 
realizadas.	Nesse	 sentido,	 as	 atividades	de	 identifica-
ção	concentraram-se	na	finalização	dos	inventários	em	
curso, na participação em outras ações de salvaguarda e 
na realização de processos de avaliação e reestruturação 
dos instrumentos da área.

. A política de identificação de bens culturais
de natureza imaterial12  em quatro tempos. 
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.  Malas prontas, pé na estrada (2000 a 
2005). 13

Embora não tenha estado presente, ouso fazer 
uma breve incursão pelo período estratégico de 
formulação e implantação das primeiras ações de 
identificação	de	bens	culturais	de	natureza	imaterial.	
As primeiras memórias que tenho relativas ao INRC, 
construídas a partir de meu ingresso na Instituição, 
remetem sempre à sua natureza de inventário 
integrado, que havia sido elaborado no Departamento 
de	Identificação	e	Documentação	(DID)	com	o	objetivo	
de	possibilitar	um	primeiro	nível	de	 identificação	de	
bens culturais, imateriais e materiais, presentes em 
um território, a partir do qual poderiam ser realizadas 
outras ações de preservação e salvaguarda, como o 

13 Embora a elaboração do INRC tenha sido iniciada antes da publicação do Decreto n.º 3.551/2000, optamos por manter o ano de criação da 

política de salvaguarda do patrimônio imaterial como marco inicial desta cronologia. Isso não impede, entretanto, que sejam feitas referências a 

experiências anteriores, quando importantes para a compreensão do que está sendo tratado.

14	 Quando	trato	da	criação	do	Departamento	de	Patrimônio	Imaterial,	com	o	Decreto	n.º	4.811/2003,	não	me	refiro	apenas	ao	espaço	físico,	mas	

à sua representação em termos simbólicos e operacionais no contexto de institucionalização e legitimação da política no campo da preservação. 

Hoje se encontra relativamente pactuado o reconhecimento da dimensão imaterial do patrimônio cultural, mas há vinte anos isso não parecia 

razoável para a maior parte daqueles que se dedicavam às lides patrimoniais. Da elaboração de efemérides institucionais à gestão orçamentária, 

os espaços foram sendo construídos nos embates cotidianos de toda ordem e, embora em nível discursivo se trabalhe cada vez mais com o conceito 

de patrimônio cultural, sinalizando a indissociabilidade de ambas as dimensões, na esfera operacional da gestão das políticas, em diferentes níveis 

governamentais e institucionais, tal perspectiva parece estar longe de se tornar realidade efetiva.

15  As deliberações encaminhadas no âmbito do Seminário foram sintetizadas na Carta de Fortaleza, que faz parte do conjunto de documentos 

referenciais para a constituição da política de patrimônio imaterial. Em 2017 foi realizado um novo encontro em Fortaleza, como parte das 

comemorações dos 80 anos do Instituto, no qual foi elaborado um balanço dos avanços nesse campo desde o primeiro encontro. (IPHAN, 2006, 

passim).

tombamento, registro, documentação, inventários 
mais	específicos,	etc.

Mesmo que a presença marcante dessa narrativa, à 
época, pudesse evidenciar tensões derivadas das mu-
danças recentes ocorridas na estrutura organizacional 
do Iphan14, fato é que o INRC é caudatário de um longo 
processo	de	 reflexão	 institucional	 em	 torno	dos	 inven-
tários como produção de conhecimento, que teve início 
nos anos 80 (MOTTA; SILVA orgs., 1999, p. 17). Em 1999, 
reunindo	 reflexões	 advindas	 do	 primeiro	 Encontro	 de	
Inventários de Conhecimento do Iphan, ocorrido em 
1995, e dos debates já em curso sobre uma possível polí-
tica para o “patrimônio não consagrado” – termo utiliza-
do	antes	da	definição	do	termo	patrimônio	imaterial	–,	
sintetizados no Seminário Patrimônio Imaterial: estratégias 
e formas de proteção, realizado em Fortaleza, em 199715, o 
DID foi responsável por coordenar o trabalho de pensar, 
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conceitual e metodologicamente, um novo instrumento 
para	 a	 identificação	 de	 bens	 culturais16, cuja primeira 
versão	ficou	pronta	no	mesmo	ano.

Embora um primeiro exercício de aplicação das 
categorias do INRC tenha sido feito no âmbito da 
pesquisa que subsidiou o documentário “Retrato Pri-
meiro”, sobre a Cidade de Goiás, e que integrou o dossiê 
da candidatura daquele centro histórico a Patrimônio 

Mundial junto à Unesco, a experiência-piloto de apli-
cação da metodologia do INRC se deu no âmbito das 
comemorações dos quinhentos anos da chegada dos 

16 A proposta do novo inventário foi desenvolvida por uma equipe de especialistas do campo das ciências sociais sob a coordenação do professor 

Antônio Arantes Neto (Unicamp), em conjunto com a equipe técnica do Iphan.

17 Entre eles, o Jongo do Sudeste, o Ofício das Baianas de Acarajé e o Modo de Fazer Viola de Cocho, todos em 2005. Mais tarde, o Complexo 

Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão (2011) e os Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas (2015), que retomaram as pesquisas iniciadas no 

âmbito do projeto para elaboração dos seus dossiês de registro.

portugueses ao Brasil, em 2000, por meio da realização 
do inventário no recém-criado Museu Aberto do Desco-
brimento (MADE), na região de Porto Seguro (BA).

Em seguida, a produção de conhecimento para a 
instrução do processo de registro do Ofício das Panelei-
ras de Goiabeiras, que também fez uso do instrumento, 
permitiu, de certa forma, experimentar a proposta em 
contexto	 específico,	 direcionada	 aos	 saberes	 e	 fazeres	
relativos a um único bem cultural. No mesmo período, 
também teve início o projeto Celebrações de Saberes da 
Cultura Popular (2000/2006), coordenado e executado 
pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CN-
FCP), então ainda parte da estrutura da Fundação Nacio-
nal de Arte (Funarte). Esse projeto, considerado como o 
início da implementação do PNPI (IPHAN, 2010, p. 8), 
foi estruturado a partir de grandes sistemas culturais – 
da mandioca, do feijão, do boi –, e tinha como objetivo 
testar	a	aplicação	do	novo	instrumento	de	identificação	e	
do instrumento do registro, produzindo quatorze inven-
tários e documentação para a realização de vários pro-
cessos	de	 reconhecimento17.	Parte	das	 reflexões	acerca	
da metodologia realizada durante esse processo está sin-
tetizada na publicação Celebrações e Saberes da Cultura 
Popular, de 2004 (IPHAN, 2004, p. 16). Embora o conceito 
de sistemas culturais seja interessante para organizar os 

Manual de Aplicação do INRC em sua primeira versão - 2000
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processos de patrimonialização na perspectiva de uma 
política de Estado, e tenha sido considerado, inicialmen-
te, uma das possibilidades de execução das ações de sal-
vaguarda, a demanda por inventários foi sendo estabele-
cida nesses primeiros anos de forma individualizada, em 
função das demandas da sociedade civil, da agenda das 
Superintendências	 ou	 de	 editais	 específicos,	 utilizados	
como estratégia de indução de divulgação e instituciona-
lização da nova política.

Essa sequência de atividades aponta para algumas 
características	específicas	dessa	etapa	de	 implantação	
das	ações	de	identificação.	Primeiro,	que	esses	anos	ini-
ciais tiveram, de certa forma, um “caráter experimen-
tal” no que se refere ao desenvolvimento de inventários, 
em particular da aplicação do INRC. A fragilidade ins-
titucional no que se refere principalmente a recursos 
humanos	e	à	estruturação	da	nova	área	configurava-se	
como uma limitação, pois a execução de uma política 
dessa	natureza	exigia	profissionais	de	outra	formação	
que não aquelas tradicionais do campo da preservação, 
como arquitetos, engenheiros e restauradores. O Iphan 
contava	 com	 pouquíssimos	 profissionais	 de	 ciências	
humanas que, na sua grande maioria, eram dedicados 
às	lides	do	patrimônio	edificado.

Nesse sentido, a criação do Departamento de Pa-
trimônio Imaterial, em 2003, e o início de seu fun-
cionamento, em 2004, são considerados marcos im-
portantes para a execução da política de salvaguarda 
do patrimônio imaterial, pois permitiram a gradativa 
institucionalização	da	área	como	setor	específico	den-
tro no campo das práticas de preservação, mesmo que 

se tivesse claro, desde o início, a impossibilidade de tal 
separação na dimensão efetiva da vida social. Tratava-
-se, antes de tudo, da necessidade de promover a apro-
priação externa e, particularmente, interna, da nova 
política, o que seria possível somente com a sua efetiva 
implementação, incluindo seus desdobramentos em 
termos de experiência, debates, tensões, consideran-
do, como foi apontado anteriormente, as concepções 
canônicas sobre objetos, práticas e processos então pre-
sentes no campo da preservação, bem como a cultura 
institucional existente.

Tendo em vista a importância desse processo, en-
tendo que um dos elementos centrais para a expansão e 
consolidação da política foi o ingresso de novos servido-
res concursados, depois de um período de mais de duas 
décadas sem renovação dos quadros do Iphan. A chegada 
desses	profissionais	teve	um	grande	impacto	institucio-
nal, em todas as áreas, pois além da quantidade de servi-
dores, houve uma razoável distribuição de especialidades 
entre as superintendências e unidades descentralizadas 
em todo país, permitindo, de certo modo, que o proces-
so de institucionalização da nova política fosse replica-
do em outras regiões para além da área central. E é essa 
renovação nos quadros institucionais que inaugura, a 
partir de 2006, um novo período na cronologia proposta.

Antes de irmos adiante, entretanto, cabe mencio-
nar mais dois momentos importantes dessa fase: a rea-
lização do Primeiro Encontro de Avaliação do INRC, em 
2005, com o objetivo de se debater as experiências em 
curso de aplicação do referido instrumento, inauguran-
do uma dinâmica de avaliação periódica que se tornaria 
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marca da política de salvaguarda do patrimônio imaterial; 
e a continuidade do desenvolvimento do banco de da-
dos do INRC, que desde sua concepção foi pensado para 

ser disponibilizado em plataforma informatizada que 
pudesse, ao mesmo tempo, atender às necessidades de 
gestão da política, dos pesquisadores, detentores, agentes 
públicos envolvidos na aplicação do instrumento e, ainda, 
dar acesso, ao grande público, ao resultado das ações de 
identificação	realizadas.	Como	o	próprio	nome	indica,	o	
INRC deveria contribuir para a constituição de um grande 

18 Essa declaração seria substituída, alguns anos mais tarde, pela inclusão de bens na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da 

Humanidade, também no âmbito da Convenção de 2003.

inventário, de um mapa nacional das referências culturais 
dos diversos grupos, segmentos e comunidades que fazem 
parte do que reconhecemos como sociedade brasileira.

Do ponto de vista da atuação do Departamento 
como um todo, são marcos desse período a proclamação 
tanto	da	Arte	Kusiwa	–	Pintura	corporal	e	arte	gráfica	
Wajapi e como do Samba de Roda do Recôncavo Baia-
no como Obra Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da 
Humanidade18 pela Unesco, em 2003 e 2005, respec-
tivamente; e, ainda, o lançamento do primeiro Edital 

Encontro para a Devolutiva do Projeto Multinacional "Salvaguardia del PCI relacionado a música, canto, danza de comunidades afrodescendientes 
en los países del Crespial”, Belo Horizonte -MG (2017). Foto: Pedro Clerot
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do PNPI19, em 2005, que iria se institucionalizar como 
instrumento estratégico de fomento de ações de salva-
guarda junto à sociedade civil e apoio fundamental para 
a execução da política de patrimônio imaterial.

 
.  Caminhar para poder contar - o desejo de
concretude (2006 – 2010)

O início desse período é marcado por grandes no-
vidades: o ingresso de novos servidores nos quadros 
do Iphan, reforçando o processo de institucionaliza-
ção	da	política;	a	ratificação,	pelo	Brasil,	da		Convenção	
da Unesco de 2003 para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial e sua participação ativa na criação 
do Centro Regional para Salvaguarda do Patrimônio 
Imaterial da América Latina (Crespial), proposto para 
fomentar a implantação da referida Convenção em con-
texto	latino-americano;	e	a	finalização	do	Projeto	Cele-
brações e Saberes da Cultura Popular, representando o 
encerramento de uma etapa importante da implanta-
ção da política de salvaguarda do patrimônio imaterial.

Embora parte considerável dos concursados tenha 
desistido do cargo em poucos anos20, a presença maior 

19	 De	periodicidade	anual	e	temática	definida	de	acordo	com	as	diretrizes	da	política	de	salvaguarda	ou	necessidades	conjunturais	de	sua	

execução, implica repasse de recursos públicos para instituições da sociedade civil, a partir da seleção de projetos de salvaguarda do PCI, que são 

acompanhados tecnicamente pelo Iphan.

20 Em um período curto, muitos servidores do concurso de 2006 abriram mão de seus cargos em razão de outros concursos, de melhor 

remuneração. A questão salarial para os servidores federais da área da cultura, da qual o Iphan faz parte, sempre foi um ponto sensível quando 

se trata de manter a excelência do seu quadro, uma vez que este tende a ser altamente capacitado, recebendo remuneração incompatível com sua 

qualificação	e	com	a	natureza	complexa	das	atividades	que	desempenha	em	seu	cargo.

de historiadores, antropólogos e cientistas sociais – na 
sua maioria jovens e com novas perspectivas sobre o 
campo patrimonial – foi importante para explicitar os 
limites da tradição institucional no que se refere às prá-
ticas de preservação e conseguir viabilizar projetos de 
patrimônio imaterial que, mesmo em pequena escala, 
forçaram	a	constituição	de	áreas	específicas	para	estas	
atividades em muitas superintendências. 

Nesse segundo período, foi feito um esforço con-
siderável para dar visibilidade à nova área e fomentar 
o processo de sua apropriação dentro do Iphan e tam-
bém junto à sociedade civil. Em decorrência disso, 
onstruiu-se o entendimento de que, ao mesmo tempo 
em que era importante reconhecer bens culturais por 
meio do registro, era fundamental também criar condi-
ções para que os técnicos do Instituto se apropriassem 
do arcabouço teórico e dos instrumentos do patrimônio 
imaterial, incorporando-os em suas atividades ordiná-
rias de gestão do patrimônio. E, nesse processo de for-
mação	interno,	as	ações	de	identificação	e,	em	particu-
lar, o INRC, ocuparam um lugar essencial, pois criavam 
oportunidades de conhecer, discutir e experimentar 
concretamente as categorias de patrimonialização e 
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compreender, como poderia operar, na prática, a pró-
pria ideia de referência cultural, conceito central e ar-
ticulador da salvaguarda do patrimônio imaterial. De 
certa forma, a aplicação do INRC, seja como mapea-
mento, seja na integralidade de suas etapas, e as ques-
tões por ele suscitadas, possibilitaram a formação dos 
técnicos na perspectiva do patrimônio imaterial e pos-
teriormente,	também	de	profissionais	externos21. 

Embora não se postulasse condicionamento de um 
processo de salvaguarda por outro, existia uma certa 
lógica, histórica e prática, em iniciar as ações de salva-
guarda	do	PCI	pela	 identificação.	Histórica,	 porque	 é	
parte do cotidiano do trabalho institucional a ideia de 
que é necessário produzir algum conhecimento míni-
mo sobre os bens culturais, ao menos para caracterizar 
seu valor e diagnosticar suas fragilidades, antes do 
reconhecimento e/ou intervenção para preservação. 
Prática, por outro lado, porque era necessário fazer um 
levantamento nacional de bens culturais existentes no 
país, com potencial de reconhecimento e necessidade 
de salvaguarda. Ou seja, a política e seus agentes insti-
tucionais necessitavam de algum material concreto, um 

21 Existem indícios concretos de que a execução dessa política, até mesmo por sua natureza participativa, contribuiu para a formação de 

profissionais	especializados	na	temática	e	para	a	formação	de	novas	linhas	de	pesquisas	nas	universidades.	Parte	importante	desse	processo	

formativo se deu com a ampliação do acesso à metodologia do INRC, observada neste período.

22	 A	definição	do	inventário	como	instrumento	prioritário	da	salvaguarda	do	PCI	no	âmbito	da	Convenção	deu-se	pelo	entendimento	de	que	a	

produção de conhecimento e documentação atualizados periodicamente eram mais adequados à natureza dinâmica e processual desses bens, do 

que outros instrumentos tradicionais de valoração, pautados em critérios rígidos de preservação. Tanto para a Unesco, quanto para a maior parte 

dos países signatários, o inventário, entretanto, possui caráter de reconhecimento de valor patrimonial. No Brasil, com exceção do Inventário 

Nacional da Diversidade Linguística-INDL, ele é destinado apenas à produção de conhecimento e documentação, não implicando em qualquer 

responsabilização, por parte do Estado, na preservação do bem cultural nele incluído.

diagnóstico, para planejar suas ações de forma continu-
ada no campo do patrimônio imaterial. Cabe lembrar 
que	 o	 entendimento	 da	 identificação	 como	 processo	
de levantamento de dados para subsidiar a gestão das 
ações de preservação e salvaguarda faz parte da própria 
concepção do INRC, que nasceu como um inventário 
integrador das diferentes dimensões do patrimônio 
cultural, como vimos anteriormente.

Além da possibilidade de gerar conhecimento para 
posteriores ações, a ideia de um inventário nacional 
atende	a	outras	duas	demandas	específicas:	uma	rela-
cionada à interface com a Unesco e outra decorrente 
da própria natureza dinâmica do patrimônio imate-
rial, que exigiria um processo constante de produção 
e atualização de conhecimentos acerca dos bens. A 
Convenção de 2003 tem na realização de inventários 
nacionais o principal instrumento de reconhecimen-
to de valor patrimonial de bens culturais de natureza 
imaterial, salvaguardando e dando visibilidade à essas 
manifestações de modo coerente com sua natureza di-
nâmica e processual22. Para orientar a implantação das 
recomendações de salvaguarda nos países signatários, 
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a	 Convenção	 estabelece	 uma	 definição	 de	 patrimônio	
imaterial e dos domínios da vida cultural por ele abar-
cados, conceitos a partir dos quais as políticas nacio-
nais e seus respectivos instrumentos devem ser cons-
tituídos para a elaboração do inventário nacional, cujo 
andamento deve ser informado por meio de relatórios 
periódicos (UNESCO, 2003, passim).  

Na política de salvaguarda brasileira, que é ante-
rior à Convenção, o papel de reconhecimento de valor 
patrimonial imaterial não é dado pelo inventário, e sim 
pelo registro, instrumento equivalente ao tombamento, 
mas que obedece a critérios e ritos processuais próprios, 
sendo requisito obrigatório para seu início, a solicitação 
explícita da comunidade interessada e sua participação 
efetiva	durante	o	processo	de	instrução,	para	definição	
dos valores patrimoniais e das ações de fortalecimento 
da continuidade do bem cultural. Considerando a es-
pecificidade	desses	dois	 instrumentos	–	o	 registro	 e	o	
INRC –, entendeu-se, na perspectiva de implantação da 
política de salvaguarda do patrimônio imaterial, que eles 
atuariam de forma complementar, sendo o inventário, 
num primeiro momento, responsável por construir um 
olhar mais abrangente sobre o conjunto dos bens cul-
turais brasileiros, enquanto o registro ia gradualmente 
constituindo um conjunto mínimo de bens representa-
tivos da nossa diversidade cultural23. 

A outra dimensão importante da ênfase na produ-
ção de conhecimento foi a construção do entendimento 
da	 identificação	 como	 processo	 de	 salvaguarda	 per se, 

23 Atualmente, são 48 bens registrados como Patrimônio Cultural do Brasil e outras dezenas em processo de instrução.

por meio do qual se poderia fazer frente ao risco de 
desaparecimento inerente à natureza processual e di-
nâmica desses bens culturais. Ou seja, no limite, sua 
existência é atravessada por um índice de imprevisi-
bilidade maior que outros bens, pois eles dependem 
essencialmente da vontade das pessoas de mantê-los 
vivos, da existência de uma relação de sentido que, por 
sua vez, é determinada por elementos muito variados, 
relacionados	 a	 contextos	 específicos	 ou	 conjunturas	
mais amplas, de ordem econômica, social, cultural ou 
mesmo pessoal. Considerando isso, a preocupação era 
documentar para que, caso não houvesse a possibilida-
de de mantê-lo vivo, que ao menos fossem preservados 
os	registros	de	sua	existência,	para	fins	de	memória	e	
história. Nesse mesmo contexto, foi consolidada a pers-
pectiva do INRC como metodologia baseada em um 
tripé composto por processos de produção de conheci-
mento, mobilização social e documentação.

Nessa segunda fase da política de inventários, houve 
uma diretriz muito clara, materializada em três edições 
do Edital do PNPI – 2006, 2007 e 2008 – de fomentar 
a pesquisa sobre os bens culturais existentes nos esta-
dos, para que se pudesse montar o mapa daqueles mais 
significativos	 para	 cada	 região,	 cuja	 pesquisa	 poderia	
ser	aprofundada	para	fins	de	patrimonialização	se	hou-
vesse demanda da comunidade ou alguma atuação para 
esse	fim	por	parte	da	Superintendência	do	Iphan	no	es-
tado ou de governos locais. A ideia era fornecer subsídio 
para o planejamento, a médio e longo prazo, das ações 
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nesse campo em nível regional. Para isso, tratou-se de 
utilizar a primeira etapa do INRC, denominada Levan-
tamento Preliminar – que trazia, além de informações 
sobre	o	território	e	listas	com	uma	breve	identificação	
dos bens por categorias, as informações necessárias 
para o aprofundamento da pesquisa, como contatos, 
bibliografia,	etc.	–,	para	levantar	os	dados,	organizados	
posteriormente em planilhas24. Não obstante os esfor-
ços feitos para a realização dos mapeamentos, obser-
vou-se que poucos deles conseguiram gerar agendas 
específicas	de	trabalho	para	o	próprio	Iphan25, mesmo 
com resultados de qualidade, o que levou, mais tarde, à 
revisão do caráter prioritário dado a esta ação. Por outro 
lado, foi possível observar impactos positivos dessas 
ações na esfera local, inclusive no sentido de ampliar a 
divulgação da nova perspectiva de atuação patrimonial, 
na medida em que a realização da pesquisa, incluindo 
a capacitação para uso da metodologia, envolvia atores 
e instituições relacionados à vida cultural dos municí-
pios, além de detentores e pesquisadores.

Somando aos mapeamento nos estados, a partir de 
2009 já havia se estabelecido experiências e divulgações 
suficientes	 para	 que	 os	 grupos	 e	 instituições	 mobili-
zassem o Iphan para solicitar e propor projetos de sal-
vaguarda do patrimônio imaterial, constituindo uma 

24 Cabe esclarecer que a utilização do INRC para o mapeamento estava baseado em razões bastante práticas: a constituição do banco de dados 

informatizado capaz de reunir informações de bens culturais do Brasil inteiro e permitir a emissão de relatórios para subsidiar a gestão das políticas 

de salvaguarda necessitava de dados comparáveis, o que só seria possível de obter a partir da utilização de um único instrumento padronizado.

25 Provavelmente, a não utilização desses resultados para a inclusão do PCI nas agendas das superintendências e dos governos locais se deveu mais a 

questões de cultura institucional e à compreensão do que eram prioridades da atuação institucional do que à qualidade dos resultados da ação.

ampliação considerável da demanda de ações de iden-
tificação,	que	teve	seu	ápice	nesse	período.	Nesse	sen-
tido, tornou-se urgente reformular tanto a perspectiva 
de acompanhamento técnico dos projetos de inventário 
por parte da Instituição, como a possibilidade de utili-
zação do INRC para a realização de ações em parceria 
com	a	sociedade	civil,	sem	o	financiamento	do	governo	
federal, o que resultou na criação da Instrução Nor-
mativa para a Cessão do Uso da Metodologia do INRC, 
que estabelecia obrigações para as partes envolvidas; e 
a reelaboração de formulários padronizados de coleta 
de autorizações de uso de imagens e cessão de direito 
de uso de produtos audiovisuais gerados no processo de 
pesquisa.	Ou	seja,	foi	necessário	um	esforço	específico	
para produzir documentos normativos que pudessem 
permitir maior controle e padronização dos usos do 
instrumento, bem como da qualidade dos seus resulta-
dos.	Por	outro	lado,	havia	um	contingente	significativo	
de inventários produzidos, o que aumentava a deman-
da por tratamento e disponibilização dos resultados 
para	a	sociedade,	desafio	que	se	tornará	central	no	pe-
ríodo subsequente.

A necessidade de fazer do INRC uma metodologia 
até certo ponto controlada em relação a seu uso, bem 
como ao tratamento dos dados gerados, pautava-se na 
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ideia	de	que	sua	aplicação,	não	se	configurava	apenas	
como produção de conhecimento, mas implicava um 
compromisso do Estado com a implantação de políticas 
públicas, passível de gerar desdobramentos complexos 
e responsabilidades compartilhadas entre os atores en-
volvidos, tendo a atuação estatal papel preponderante 
no processo até que as comunidades, por si só, tivessem 
condições de realizar de forma autônoma a gestão do 
seu patrimônio cultural. Esse entendimento foi sendo 
gradativamente amadurecido a medida em que as ou-
tras áreas do Departamento - responsáveis pelo regis-
tro e pelas ações de apoio e sustentabilidade - foram se 
consolidando, construindo e experimentando outros 
instrumentos de salvaguarda, e subsidiou a formulação 
do conceito de “gestão compartilhada do patrimônio 
imaterial”, atualmente princípio articulador da execu-
ção da política, e que começou a ganhar contornos mais 
nítidos no bojo dos processos de avaliação iniciados 
com a comemoração dos dez anos da sua criação26.

Outro aspecto importante desse período foi a am-
pliação da terceirização de equipes de pesquisa para 

26	 Refiro-me	aqui	ao	amadurecimento	de	uma	ideia	de	participação	da	sociedade	civil	nos	processos	de	salvaguarda	que	é	parte	dos	

pressupostos	mesmos	da	política,	mas	que	ganhou	densidade	e	contornos	precisos	ao	longo	de	um	percurso	de	reflexão	e	experimentação	

assentado na prática cotidiana de sua gestão. Ou seja, o princípio continua ali – gestão compartilhada é a sua tradução operativa para o campo das 

políticas públicas. E cabe mencionar que o termo tem sido utilizado de forma equivocada muitas vezes, como sinônimo genérico de participação 

social, o que não corresponde à complexidade do seu manejo no campo do patrimônio imaterial.

27 Além do aumento das ações de salvaguarda do patrimônio imaterial e da diminuição de servidores, neste momento ganhava força na esfera 

federal a perspectiva de atuação do servidor público mais como gestor do que como especialista em determinada área de formação. Para o |Iphan, 

que	sempre	foi	marcado	pela	excelência	técnica,	essa	era	uma	perspectiva	nova,	que	gerou	uma	série	de	conflitos,	seja	entre	os	servidores	mais	

novos, que não tinham como expectativa serem gestores, seja para aqueles que já estavam na Instituição há anos, e que não pactuavam com essa 

perspectiva.

a	 realização	 dos	 projetos	 de	 identificação.	 Embora	 a	
Instituição	já	fizesse	uso	de	contratos	de	empresa	ou	
de convênios para a realização das ações, a pesquisa 
sobre bens culturais sempre contou com alguma par-
ticipação efetiva de técnicos do Iphan, situação que a 
partir desse momento se tornou praticamente inviá-
vel, cabendo a eles apenas a coordenação dos proces-
sos de gestão das ações, as capacitações e supervisão 
técnica, a validação dos resultados e, quando possí-
vel, a participação nos processos de mobilização das 
comunidades27. À medida em que se ampliava o núme-
ro	de	projetos,	portanto,	ficava	mais	clara	a	necessida-
de de se assumir, como parte da gestão dos projetos 
de pesquisa, algum nível de mediação também com 
os pesquisadores e com as instituições que os repre-
sentavam.	E	isso	colocou	novos	desafios	à	execução	da	
política de inventários. Não é à toa que, já no evento de 
avaliação da aplicação do INRC de 2007, essa questão – 
que	mal	foi	mencionada	no	documento	final	do	evento	
anterior –, tenha surgido de forma contundente e per-
manecido em pauta desde então.
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São desse período também as tentativas mais con-
sistentes de descentralização da realização e da coorde-
nação das ações de pesquisa para as Superintendências, 
uma vez que elas agora contavam com técnicos especia-
lizado para trabalhar com patrimônio imaterial, bem 
como de ampliação das parcerias com outras instâncias 
de governo visando uma gestão conjunta do patrimônio 
cultural, numa clara percepção da impossibilidade do 
Iphan, sozinho, conseguir implantar as ações de sal-
vaguarda necessárias28. As parcerias com a sociedade 
civil e instituições de pesquisa e ensino, que estiveram 
presente desde os primeiros projetos de inventário, 
também	 passaram	 por	 ampliação	 significativa	 nesse	
período,	diversificando	ainda	mais	os	atores,	insumos	e	
contextos envolvidos na execução das ações.

Nesse momento, a equipe técnica da então Gerên-
cia	de	 Identificação	 também	retomou	as	atividades	de	
construção de sistema de informação para armazenar 
e disponibilizar os conhecimentos produzidos pelos in-
ventários, já que o INRC possuía apenas um banco de 

28 Essa aproximação com estados e municípios foi consonante às primeiras tentativas institucionais de construção do Sistema Nacional do 

Patrimônio	Cultural,	em	2008,	embora	respondesse	também	a	necessidades	específicas	da	salvaguarda	do	patrimônio	imaterial.	Nesse	sentido,	

o DPI desenvolveu também algumas edições do Balaio do Patrimônio Imaterial, evento em parceria com as superintendências estaduais, que tinha 

como objetivo apresentar a política de salvaguarda do PCI em nível nacional e promover espaços de diálogo com as políticas locais e regionais.

29 Houve três iniciativas, desde 2003, de contratação de empresas para o desenvolvimento do sistema, e todas elas, a despeito da dedicação 

da equipe técnica, mostraram-se infrutíferas. Com o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão- SICG, desenvolvido inicialmente pelo 

Departamento de Patrimônio Material-DEPAM, foi possível constituir um repositório de informações sobre as ações de salvaguarda do patrimônio 

imaterial,	disponibilizando-as	no	Mapa	do	Patrimônio	Imaterial	(MaPI),	mas	que	não	atende	às	necessidades	da	área	de	identificação.

30	 Até	o	presente	momento	o	Brasil	participou	de	dois	projetos	multinacionais,	já	finalizados:	Salvaguarda do patrimônio imaterial das comunidades 
da Nação Guarani (2007-2018), envolvendo cinco países da região onde existem populações Guarani, e Música, canto e dança afrodescendente na América 
Latina (2010-2018), com a participação de 15 países membros do Crespial.

dados, bastante primários em relação às suas necessi-
dades29. É importante ressaltar que foi em decorrência 
da alimentação desse sistema que se organizou a pri-
meira	ação	sistemática	de	tratamento	e	qualificação	dos	
conhecimentos produzidos até o momento, gerando 
também	orientações	técnicas	específicas	para	produção	
de documentos audiovisuais e indexação dos materiais, 
que não constavam do Manual de Aplicação do INRC.

Por	fim,	como	parte	das	ações	importantes	do	pe-
ríodo é preciso mencionar que a criação do Crespial 
colocou em pauta a realização de projetos multinacio-
nais de salvaguarda do patrimônio imaterial, que tive-
ram, todos eles, como ponto de partida, a realização de 
ações	de	identificação	de	bens	culturais30. Tal contexto 
gerou, inclusive, tentativas de construção de metodolo-
gias	unificadas	para	os	países	envolvidos,	em	particu-
lar aquele de Valorização do Mundo Cultural Guarani, 
proposto em 2007 e absolutamente referencial para os 
processos subsequentes de aplicação do INRC e gestão 
de	processos	de	identificação.
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A construção de metodologia conjunta não se tornou 
possível,	 mas	 os	 desafios	 suscitados	 pelo	 desenvolvi-
mento desse projeto foram fundamentais para o enfren-
tamento do que estava por vir, seja pela sua amplitude, 
prenunciando os inventários regionais, que se tornariam 
recorrentes; seja pelo acompanhamento do projeto – em 
nível técnico, administrativo e de gestão –, alçado, nessa 
experiência, a uma complexidade ainda não vivida, em 
razão das várias parcerias com instituições da sociedade 
civil,	do	financiamento	 internacional	e	da	coordenação	
técnica e conceitual compartilhada entre tantos países, 
da integração de diferentes ações de salvaguarda em 
um mesmo projeto; ou pelo grau de participação comu-
nitária na produção do conhecimento, cujos processos 
incluíram pesquisadores e documentaristas indígenas, 
possibilitando	a	reconfiguração	de	muitas	das	questões	
que	estruturam	o	campo	da	identificação	como	área	es-
pecífica	das	ações	de	salvaguarda.

Como explicitado no título, esse período pode ser 
sintetizado como o desejo de concretude e de dar ma-
terialidade aos conceitos e instrumentos, concentrando 
os esforços na institucionalização do INRC como instru-
mento	 de	 identificação	 do	 patrimônio	 imaterial.	 Tam-
bém representa o início do período máximo de expansão, 

31	 Até	esse	momento,	a	avaliação	havia	se	concentrado	nos	processos	e	instrumentos	específicos	da	política,	efetivando-se	majoritariamente	

por meio de encontros reunindo técnicos, gestores, detentores e parceiros governamentais e da sociedade civil. Durante as duas décadas, foram 

realizados:	três	encontros	de	avaliação	da	área	de	Identificação,	em	2005,	2007	e	2013;	dois	de	Registro,	em	2008	e	2012;	e	dois	de	avaliação	dos	

Planos	de	Salvaguarda	de	Bens	Registrados,	em	2010	e	2012.	Fora	os	encontros,	também	eram	realizadas	reuniões	específicas	de	alinhamento,	

organizadas por regiões, bens culturais ou processos de salvaguarda em andamento. Os esforços de 2010 representam a primeira tentativa de uma 

avaliação conjunta da política e, mesmo que as ações tenham observado tempos distintos de realização em cada área, manteve-se a perspectiva de 

um	olhar	abrangente,	propiciando	espaços	de	reflexão	conjunta	e	construção	de	entendimentos	mais	integradores

em	número,	das	ações	de	identificação.	Mas	o	caminho	
trilhado só se torna visível com a reunião de um conjunto 
mínimo de experiências concretizadas, capaz de explici-
tar os limites e as potencialidades do que se fez, e a par-
tir das quais se pode falar com propriedade. É com essa 
disposição que passamos à terceira parte de nossa cro-
nologia, marcada pelos processos de avaliação da política 
de salvaguarda do patrimônio imaterial, pela expansão 
das cooperações técnicas internacionais, pela ampliação 
do escopo e retomada de uma concepção mais ampla dos 
processos	de	identificação.	

.  Quando se chega a topo, a vista alarga
(2010 – 2016)

Os dez anos do decreto que criou o PNPI motiva-
ram a elaboração de uma grande avaliação da política 
de salvaguarda do patrimônio imaterial, abrangendo 
todas as áreas de sua atuação31.

Além da análise dos resultados alcançados, espera-
va-se iniciar atividades sistemáticas de avaliação da po-
lítica, com a criação de metodologias de monitoramento 
para todos os seus processos, como aquela que já havia 
sido iniciada em relação aos Planos de Salvaguarda dos 
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bens culturais registrados. A avaliação também deveria 
fornecer subsídios para a revisão, complementação e 
readequação dos instrumentos e processos, o que acon-
teceu apenas em parte, devido, entre outras coisas, a 
dificuldades	administrativas	de	contratação	de	serviços	
dessa	 natureza;	 à	 pouca	 disponibilidade	 de	 profissio-
nais com especialidade em avaliação de políticas públi-
cas no mercado; e a mudanças de governo e de direção 
do Departamento. Em decorrência desse contexto es-
pecífico,	as	atividades	foram	sendo	realizadas	gradati-
vamente ao longo desse período, por consultores exter-
nos, sob a orientação das Coordenações-Gerais32. 

Esse	processo	de	avaliação	representou	uma	infle-
xão	em	relação	às	diretrizes	da	política	de	identificação,	
pois pela primeira vez foi possível ter uma visão de con-
junto dos inventários produzidos e uma análise mais 
qualitativa e comparativa dos seus resultados. O que es-
sas avaliações evidenciaram, logo de início, foi a imen-
sa heterogeneidade dos inventários produzidos, tanto 
no que se refere à aplicação da metodologia do INRC 
– conceitos, práticas, acompanhamento técnico, mo-
bilização das comunidades, etc. –, quanto à qualidade 
final	dos	processos	de	pesquisa,	produção	de	relatórios	
circunstanciados e organização dos documentos escri-
tos e audiovisuais produzidos.

32 Em 2009 houve uma reestruturação da estrutura organizacional do Iphan, que levou, entre outras coisas, à constituição de Coordenações-

Gerais dentro dos Departamentos, formadas, por sua vez, por Coordenações Técnicas. O DPI, nesse sentido, teve suas três Gerências 

transformadas	em	duas	Coordenações	Gerais	–	Coordenação-Geral	de	Identificação	e	Registro	(CGIR),	com	duas	Coordenações	Técnicas,	de	

Identificação	e	Registro;	e	a	Coordenação-Geral	de	Salvaguarda	(CGSG),	com	uma	Coordenação	Técnica,	de	Apoio	à	Sustentabilidade.

Alguns pontos tornaram-se muito claros para a 
equipe	da	já	então	Coordenação	de	Identificação	(COI-
DE), nesse processo: 1) a constituição de dois modos de 
aplicação do INRC, que poderiam ser territoriais ou te-
máticos – embora já se acompanhasse a execução de in-
ventários nessas duas perspectivas, foi com o olhar con-
junto que se detectou as implicações e adaptações no 
manejo dos conceitos e categorias para a utilização da 
metodologia no enfoque temático, por exemplo, já que 
o territorial é próprio da natureza do inventário; 2) uma 
apropriação parcial ou fracionada das etapas do INRC, 
ajustadas à necessidade das pesquisas ou às condições 
materiais	 e	 financeiras	 de	 sua	 execução,	 apontando	
para a necessidade de constituir outras formas/instru-
mentos	 de	 identificação;	 3)	 que	 ao	 longo	 do	 processo	
de execução da metodologia pelas Superintendências 
e equipes de pesquisa, houve entendimentos diversos 
do instrumento INRC, das suas categorias, e conceitos 
estruturantes, como aqueles de sítio e localidade, que 
levou a resultados muitas vezes contraditórios ou insu-
ficientes	no	que	se	refere	à	produção	do	conhecimento;	
4)	que	havia	uma	dificuldade	grande,	operacional,	para	
a realização e documentação das ações de mobilização 
e construção de anuência informada, bem como para 
obtenção de autorização de uso de imagem, voz e infor-
mações, decorrente de vários fatores, que iam desde a 
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disponibilidade de técnicos do Iphan para acompanhar 
a construção da relação institucional com as comuni-
dades, até problemas com a qualidade e experiência 
das equipes de pesquisa contratadas, que nem sempre 
conseguiam entender a natureza ou importância desse 
processo;	5)	a	dificuldade	de	alinhamento	das	orienta-
ções para acompanhamento das ações de inventário, o 
que levou a processos muitos variados, pouca formali-
zação	e	dificuldades	na	gestão	da	relação	com	as	equi-
pes de pesquisa; 6) atendimento bastante desigual das 
três dimensões do INRC – produção de conhecimen-
to, mobilização e documentação, bem como variação 
muito grande da qualidade das análises e do conheci-
mento produzido; 7) documentação audiovisual nem 
sempre	suficiente,	de	baixa	qualidade	técnica	ou	pouco	
consistente; 8) sistematização pouco padronizada ou 
insuficiente	 dos	 resultados	 dos	 inventários,	 com	 au-
sência de metadados, legendas, ou autorização de uso 
do material gerado, comprometendo a possibilidade de 
utilização das informações, em particular da documen-
tação audiovisual, e da disponibilização dos resultados 
(IPHAN, 2013, passim).

Obviamente,	nem	todos	esses	pontos	se	configuram	
como problemas – parte deles é resultado de inventá-
rios realizados com qualidade, mas que evidenciam 
ajustes que se fazem necessários em decorrência dos 
próprios processos de implantação de um instrumen-
to de abrangência nacional em territórios, contextos 
e condições deveras heterogêneos. Essas questões e 
seus desdobramentos, que serviram de base para a 
realização do 3º Encontro de avaliação da Política de 

Identificação,	 ocorrido	 em	 2013,	 e	 no	 qual	 se	 delibe-
rou pela constituição do GT de Revisão do INRC, pare-
cem-me, entretanto, estar relacionados, em maior ou 
menor grau, a uma questão estrutural que atravessa a 
execução	dos	processos	de	identificação	do	patrimônio	
imaterial, que é a cadeia extensa e complexa de execu-
ção do INRC.

Essa complexidade, que não está relacionada com o 
instrumento em si, mas é potencializada por alguns de 
seus aspectos, tende a se tornar maior tanto pela natu-
reza participativa da política de patrimônio imaterial, 
quanto pelo caráter nacional e capilarizado do Iphan, 
incluindo a prática institucionalizada de terceirizar, 
talvez excessivamente, os processos de produção de 
conhecimento e de gestão da salvaguarda, sem esque-
cer as circunstâncias dadas pela complexidade do pró-
prio objeto dessa política.

As característica do instrumento, que possui mui-
tas etapas e atores envolvidos, ao serem adaptadas aos 
tempos e condições de execução institucional – que 
certamente não são os ideais, pensados quando da sua 
elaboração –, abrem um espaço enorme para a discri-
cionariedade e para a ingerência de fatores internos 
e externos no processo, exigindo um altíssimo grau 
de coordenação e pactuação das ações e atividades 
constituintes, acompanhamento e controle das etapa 
e processos, de alinhamento de entendimentos, con-
ceitos e procedimentos, de modo que se possa garan-
tir que funcione aquilo que é necessário, inclusive para 
que	o	processo	de	identificação,	como	um	todo,	possa	
absorver e responder às imprevisibilidades inerente 
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à implantação de uma política participativa, cujas con-
dições de exequibilidade dependem da construção de 
consensos e da adequação das temporalidades das di-
nâmicas sociais com os aquelas próprias do Estado. 

Como exemplo, considerando somente os atores 
envolvidos, temos, em um primeiro nível de gestão e 
planejamento, a área central e superintendências, am-
bas com suas estruturas internas de equipe técnica, 
chefia	imediata	e	chefia;	e	ainda	os	respectivos	setores	

administrativos em cada instância. No nível de execu-
ção direta dos projetos, participam a mesma superin-
tendência, as instituições contratadas ou parceiras – às 
vezes mais de uma -, a equipe de pesquisadores, as co-
munidades detentoras e outras instituições interessa-
das, como ONGs, prefeituras e governo do estado, todos 
envolvidos diretamente no desenvolvimento do projeto, 
com graus diferenciados de autonomia, poder e res-
ponsabilidade, dependendo dos arranjos e pactuações 

Cantos de coral, Três Palmeiras, Aracruz - ES. INRC das referências culturais Nhemongeta e Poraive Xondaro dos Mbya nos estados do RJ e ES 
(2013). Foto: Pesquisadores Guarani
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realizados para o desenvolvimento do trabalho. Cada 
uma dessas instâncias, por sua vez, possui suas estru-
turas internas, seus interesses e possibilidades de par-
ticipação. Isso se considerarmos um inventário de um 
bem	cultural	específico,	com	territorialidade	definida	e	
apenas uma comunidade reconhecida como detentora. 
Podemos	imaginar	o	que	significa	transpor	essa	estru-
tura para um projeto regional, que envolve mais de uma 
superintendência, territórios e dinâmicas culturais es-
pecíficos	e	diferentes	comunidades.	

Entendendo a natureza desse processo de produção 
de conhecimento e documentação, torna-se evidente o 
lugar estratégico do Iphan na articulação, mediação e 
acompanhamento técnico dos inventários como condi-
ção para sua realização de forma adequada. Ao mesmo 
tempo, esse também é, historicamente, o lugar mais frá-
gil, pois os quadros técnicos da instituição estão sempre 
aquém	do	que	é	necessário	para	cumprir	com	suas	fina-
lidades, situação agravada quando se trata de ações do 
patrimônio imaterial, que demandam atuação contínua 
na coordenação de atores, ações, instituições, processos, 
atividades nem sempre detectáveis quando da estimati-
va de força de trabalho ou avaliação de resultados.

Outro	aspecto	que	ficou	evidente	nesse	processo	de	
avaliação é que a qualidade dos resultados, considerando 
todos os fatores e dimensões envolvidos, está diretamen-
te relacionada à possibilidade de acompanhamento das 
pesquisas pelos técnicos do Iphan, que têm, inclusive, 
a responsabilidade de mediar a construção da perspec-
tiva patrimonial nesses processos, seja no âmbito das 

equipes de pesquisa contratadas, muitas vezes pouco 
qualificadas	ou	sem	experiência	no	campo	patrimonial;	
seja com as instituições acadêmicas, que apesar da com-
petência evidente, nem sempre estão habituadas ou dis-
postas a incorporar a dimensão de políticas públicas do 
patrimônio em sua perspectiva de trabalho; seja na inter-
locução om as comunidades detentoras ou na construção 
das relações com instâncias locais, governamentais ou da 
sociedade civil interessadas na ação em curso. Da mesma 
forma em que o objeto da política é dinâmico, o processo 
de construção de conhecimentos e documentação a seu 
respeito,	também	o	é.	Ou	seja,	em	ações	de	identificação	
do patrimônio imaterial que não atingiram seus objeti-
vos, não se trata apenas de refazer os produtos da contra-
tação, pois o custo do desgaste das relações instituídas, 
seja com parceiros, com pesquisadores e, sobretudo, com 
as comunidades, é tão impactante que, muitas vezes, a 
alternativa é desistir do projeto.  

Do ponto de vista procedimental, foi nesse período 
que se aprofundaram as discussões em torno da cate-
goria de referência cultural e de seu papel como sina-
lizador do processo de patrimonialização, diferencian-
do-a de outros bens culturais, como resultado de um 
processo de seleção e valoração construído junto com 
as comunidades envolvidas. Reiterou-se também a per-
cepção de que o resultado desse processo, seja de inven-
tário	ou	de	instrução	de	registro,	se	configura	sempre	
como uma construção possível entre diferentes narra-
tivas, olhares e interesses, que participam da constru-
ção do objeto patrimonial, e do quanto é complexo o 



Interações e sentidos: experiências com o Inventário Nacional de Referências Culturais 39

processo de construção desses consensos, ressaltando, 
ao mesmo tempo, o papel fundamental de mediação 
exercido pelos técnicos, pesquisadores e detentores, 
bem como os limites da atuação institucional.  Embora 
isso pareça óbvio, se considerarmos os debates a esse 
respeito no campo das ciências sociais, os resultados 
dos inventários, com algumas exceções, apontam para 
a recorrência de operações de naturalização dos bens 
inventariados e de seus contextos socioculturais e terri-
toriais,	tanto	nos	processos	de	identificação	pelo	INRC,	
como também naqueles de reconhecimento. A proble-
matização, de modo mais intenso, dessas questões nas 
atividades de orientação para o uso do instrumento e 
também	a	exigência	de	relatórios	ao	final	do	inventário	
– um analítico-interpretativo e outro relativo ao pro-
cesso de pesquisa, que pudessem fornecer informações 
sobre	as	metodologias,	recortes,	desafios,	decisões	to-
madas durante a produção do conhecimento – foram 
medidas instituídas para minimizar tais situações ou, 
ao menos, garantir a existência de elementos que per-
mitam a inteligibilidade dos processos de pesquisa e 
seus resultados.

Considerando o exposto, podemos dizer que esse 
foi um período em que se trabalhou muito no sentido 
da construção de um olhar conjunto e integrado entre 
os técnicos do Iphan que atuavam na área do patri-
mônio imaterial, na tentativa de equacionar entendi-
mentos, procedimentos e melhorar a qualidade dos 

33 Embora a mediação entre o Estado e as comunidades seja muitas vezes realizada por instituições externas, a perspectiva institucional sempre 

visou a autonomia dos detentores na gestão de seu patrimônio e a construção de relações diretas deles com o Iphan. 

processos	de	identificação.	Do	ponto	de	vista	dos	atores	
envolvidos	 nos	 processos	 de	 identificação,	 observa-se	
uma demanda cada vez maior relacionada à formação 
de pesquisadores locais como parte do processo de in-
ventário, o que representa não só maior participação na 
produção do conhecimento e documentação das práti-
cas culturais, mas sobretudo a possibilidade de reali-
zação desse tipo de ação pela própria comunidade, de 
modo sustentável. Isso pode ser considerado bastante 
relevante, porque tende a diminuir as ações de media-
ção33 desenvolvidas por terceiros nesses processos, mas 
também representa, de modo positivo, a apropriação 
da temática patrimonial e sua tradução para os contex-
tos	culturais	específicos	dos	grupos	sociais.

Nesse mesmo período, ampliaram-se as discussões 
relativas à construção e documentação de anuência e 
à constituição de instâncias deliberativas, bem como 
se retomou a perspectiva mais ampla dos processos 
de	 identificação,	 que	 haviam	 se	 concentrado	 muito,	
no período anterior, na aplicação do INRC. Tornou-se 
corrente a recomendação de que as superintendências 
avaliassem	as	demandas	de	 identificação	para	decidir	
se o INRC era, de fato, o instrumento ideal para sua re-
alização, reiterando a possibilidade de utilização de ou-
tros procedimentos. Ao mesmo tempo, trabalhou-se no 
estabelecimento	de	um	processo	genérico	de	identifica-
ção, com etapas e produtos obrigatórios, de modo a ga-
rantir alguma possibilidade de sistematização posterior 
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dos resultados. Esse foi um deslocamento sensível no 
entendimento da política de inventários, que ganhou 
força nos anos seguintes, quando se assumiu o caráter 
transversal	tanto	das	ações	de	identificação	quanto	da-
quelas de apoio à sustentabilidade, que poderiam ser 
mobilizadas, dali por diante, em diferentes projetos de 
salvaguarda, de acordo com a necessidade.

A perspectiva de se trabalhar com outras possibili-
dades	de	procedimentos	de	identificação	foi	motivada	
não só pela compreensão da complexidade e da espe-
cificidade	 de	 se	 implementar	 o	 INRC	na	 sua	 integra-
lidade34, mas também pela percepção crescente da di-
mensão de “patrimonialização” que o INRC adquiriu 
ao	 longo	 dos	 anos,	 mesmo	 sem	 ser	 oficialmente	 um	
instrumento de reconhecimento de valor patrimonial, 
ao modo clássico. Tendo a entender esse processo como 
aprofundamento da dimensão seletiva representada 
pelo conceito de referência cultural e explicitada, na es-
trutura do instrumento, na passagem do Levantamento 
Preliminar	para	a	etapa	de	Identificação,	mudança	que	
representa o aprofundamento da pesquisa no sentido 
da	caracterização	dos	bens	e	definição	de	sua	relevância	
patrimonial como referência cultural e identitária das 
comunidades.

34	 Sempre	defendi	que	o	INRC	não	deveria	ser	descartado	em	razão	das	dificuldades	de	sua	implantação	e	gestão,	pois	elas	representam	os	

seus limites e suas possibilidades enquanto instrumento em uso,	que	passou	por	ressignificações,	adaptações,	reinvenções,	complementações	em	
função das necessidades diversas de execução da própria política de patrimônio imaterial, do confronto com a realidade que faz parte de qualquer 

proposta de metodologia de pesquisa quando vai a campo. Seu princípio, entretanto, é muito interessante e, como gestora pública, penso ser 

fundamental	a	existência	de	um	instrumento	de	caráter	nacional,	que	possa	gerar	tanto	dados	de	identificação	quanto	de	gestão,	permitindo	a	

comparação de informações espacialmente e temporalmente. Por isso vejo com bastante otimismo os processos de revisão do instrumento, ora em 

curso no Iphan.

Aí temos uma questão interessante, que se observa 
também em relação à instrução de processos de registro. 
Por mais que exista algum sentido nas críticas em relação 
a	uma	certa	complexificação	dos	processos	e	metodolo-
gias	para	a	 identificação	de	bens	de	natureza	 imaterial	
para reconhecimento, entendo que esse processo está 
diretamente relacionado à dinâmica de apropriação, por 
parte da sociedade civil, da política de patrimônio ima-
terial e das suas consequências enquanto garantia de di-
reitos. O que se observa com a consolidação da política 
e sua apropriação pela sociedade civil é a construção do 
entendimento de que sim, ela pode garantir direitos e 
apoio à preservação das práticas culturais. 

Isso, além de aumentar a demanda por ações, exige 
do ponto de vista da produção de conhecimento uma 
maior precisão e detalhamento na caracterização de 
bens culturais como referência, para que as ações de 
apoio e fomento – que é onde os detentores, de modo 
geral, localizam os dividendos desse processo, em 
decorrência de uma efetividade prática, na vida con-
creta – possam de fato, garantir apoio às dimensões 
reconhecida pelo registro como fundamentais para 
a manutenção do bem. Isso é evidente, por exemplo, 
no reconhecimento do Teatro de Bonecos Popular 
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do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e Cas-
simiro Coco, quando, na semana seguinte ao reconhe-
cimento, atores e produtores culturais de outras regiões 
do país, que se inspiravam na prática tradicional, pro-
curaram o Iphan solicitando a sua inclusão nos proces-
sos de apoio e fomento como detentores. O que garantiu 
que o apoio fosse direcionado aos mestres bonequeiros 
foi justamente a caracterização detalhadas do bem cul-
tural	no	processo	de	registro	e	a	especificação,	em	níveis	
de aproximação com a prática tradicional, dos grupos 
sociais que a comunidade reconhecia como detentores, 
tendo em vista os critérios de tradição e antiguidade. 

Aproveitando a menção ao registro, foi nesse perío-
do, em decorrência da criação das Coordenações-Gerais 
no	DPI,	que	gradativamente	os	processos	de	identifica-
ção e reconhecimento se aproximaram de modo mais 
significativo,	 permitindo	 a	 troca	 de	 experiências,	 a	 re-
flexão	compartilhada	sobre	os	desafios	da	identificação	
e, por algum período, inclusive, foi possível o trabalho 
conjunto dos técnicos das duas coordenações. Até então, 
por motivo relativos à cultura institucional e às dinâmi-
cas próprias do Departamento, amparados pela auto-
nomia dos processos, poucas vezes, a instrução para o 
Registro havia feito uso do INRC ou realizado trabalho 
conjunto	 com	 a	 Coordenação	 de	 Identificação,	mesmo	
aplicando a referida metodologia. A exceção a esse ce-
nário, foram os processos de reconhecimento cuja soli-
citação pela comunidade foi derivada de um inventário 
e	 identificação	 realizada	 pelo	 INRC	 contribuiu	 para	 a	
construção do dossiê de registro. São muitas as questões 

derivadas dessa aproximação, mas o seu aprofundamen-
to não cabe nesse momento.

Outro ponto importante relativo ao trabalho con-
junto	 entre	 as	 coordenações,	 foi	 o	 aumento	 significa-
tivo	 nesse	 período,	 dos	 processos	 de	 identificação	 de	
bens culturais de abrangência regional, como aquele 
da Literatura de Cordel, já reconhecida como patrimô-
nio,	do	Forró,	das	Congadas	e	do	Choro,	com	a	finali-
dade de subsidiar a elaboração de dossiês de registro. 
Essas	 configurações	 amplas	 de	 práticas	 culturais	 que	
atravessam	 fronteiras	 geográficas	 colocam,	 para	 os	
processos	 de	 identificação,	 grandes	 desafios	 de	 ges-
tão técnica, mesmo nos casos em que não se utiliza o 
INRC. Qualquer que seja a metodologia ou recorte de 
pesquisa	empregados,	o	processo	de	identificação	terá	
que contemplar a produção do conhecimento, a mo-
bilização social e construção de anuência, bem como 
realização de farta documentação audiovisual, reatua-
lizando	–	e	amplificando,	em	certa	medida	-	muitas	das	
questões	identificadas	como	pontos	frágeis	no	processo	
de avaliação da aplicação do INRC como instrumento, 
inclusive o riscos de descontinuidade das ações diante 
do	tempo	necessário	para	a	finalização	dos	processos	e	
da	disponibilidade	financeira;	os	desafios	da	gestão	dos	
processos de pesquisa, quando realizados por mais de 
uma equipe; a supervisão dos processos por diferentes 
Superintendências;	os	conflitos	políticos	e	identitários	
entre diferentes grupos da comunidade detentora mais 
ampla, inclusive em relação à caracterização dos bens 
e	 definição	 de	 seus	 valores	 referenciais,	 entre	 outros.	
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Parte considerável desses processos ainda estão em 
curso, o que permitirá, dentro de alguns anos, uma ava-
liação mais precisa dessas experiências.

Para complementar a caracterização desse período, 
é importante mencionar mais três eventos no âmbito 
da	 política	 de	 identificação	 que	 contribuíram	 para	 a	
ampliação de seu escopo, bem como de seus processos 
e instrumentos. A primeira foi a instituição da Políti-
ca da Diversidade Linguística, por meio do decreto n.º 
7.387/2010, que também criou o Inventário Nacional 
da Diversidade Linguística (INDL)35, permitindo a ela-
boração de sua metodologia e do respectivo Guia do 
INDL. Também é, desse período, o reconhecimento das 
três primeiras línguas como Referência Cultural Brasi-
leira. Embora o processo de discussão da nova política 
tenha se iniciado alguns anos antes, foi nesse momento 
que	a	área	de	identificação	começou	a	participar	mais	
diretamente das atividades técnicas de sua elaboração. 
O	seu	desenho	final,	bem	como	o	de	seus	 instrumen-
tos, foram realizados no âmbito da CGIR, com apoio de 
consultores externos e do Grupo de Trabalho formado 
por especialistas, gestores públicos e representantes 

35	 O	debate	sobre	inventário	como	instrumento	de	reconhecimento	de	valor	patrimonial	esteve	em	pauta	na	Coordenação	de	Identificação	em	

vários	momentos,	inclusive	em	reflexões	conjuntas	com	outros	departamentos,	como	uma	possível	alternativa	ao	registro	e	ao	tombamento,	a	

partir de uma perspectiva menos restritiva de valoração, seja do ponto de vista processual, seja do ponto de vista do objeto ou dos critérios de 

reconhecimento. Até onde pude acompanhar, essa possibilidade não se concretizou em nenhuma outra instância a não ser esta da diversidade 

linguística.

comunitários, convocados para participar da constru-
ção da nova política. 

O segundo evento foi a institucionalização do pro-
cesso de revalidação de bens registrados, que agregou, 
às	atividades	de	identificação,	a	produção	de	conheci-
mento sobre a situação atual de bens já reconhecidos, 
tendo	em	vista	identificar	elementos	de	transformação	
e de permanência em relação à caracterização original; 
a relação do diagnóstico atual com as ações de apoio e 
fomento implantadas após o registro; o mapeamento 
de novas ações se salvaguarda e a atualização da docu-
mentação audiovisual. O papel e abrangência das ações 
de	identificação	varia	em	razão	das	necessidades	atuais	
de salvaguarda do bem, assim como das características 
da produção de conhecimento e documentação que 
subsidiou o reconhecimento, que às vezes necessita de 
complementação e atualização.

A	 incorporação	 dos	 processos	 de	 identificação	 ao	
contexto dos licenciamentos ambientais, previstos na le-
gislação também como responsabilidade do Iphan, seja 
para a autorização de instalação, seja para a mitigação de 
danos, também trouxe novas questões, principalmente 
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relacionadas à adequação ou não, da aplicação do INRC 
para	 esse	fim.	Embora	 inicialmente	 se	 tenha	 visto	 seu	
uso como uma possibilidade interessante para viabilizar 
a	 execução	 de	 projetos	 de	 identificação,	 a	 experiência	
concreta apontou para muitas limitações. A primeira 
trata da dimensão ética, uma vez que as pesquisas são 
financiadas	 pelas	 próprias	 empresas,	 ou	 seja,	 elas	 são	
responsáveis pela execução das ações de salvaguarda 
relativas ao patrimônio que estão colocando em risco. 
Além disso, o INRC é um instrumento essencialmente 
participativo – como promover a mobilização das comu-
nidades impactadas sendo que as equipes contratadas e 
os	relatórios	finais	de	diagnóstico	são,	respectivamente,	
coordenados e aprovados pela empresa? E mais: de que 
forma um instrumento de política pública pode ser utili-
zado para reiterar e legitimar os interesses das empresas, 
muitas vezes contrários àqueles das comunidades?36 Em 
outro sentido, mas com impactos parecidos, a expertise 
na produção de conhecimento e documentação também 
foram mobilizados, nesse período, como possibilidade 
de proteção aos conhecimentos tradicionais associados 
a recursos genéticos, responsabilidade imposta ao Iphan 
por meio da Lei da Biodiversidade, de 201537.

Por	fim,	 esse	período,	 tão	 intenso	 em	 realizações,	
também representou um momento profícuo para a 

36 Diante dessas questões, o DPI passou a orientar as Superintendências e as unidades do Iphan responsáveis pelas análises de licenciamento 

ambiental	a	não	utilizarem	o	INRC	para	este	fim.

37 Lei º 13.123/2015.

38  Trocas de experiências importantes ocorreram com a Bolívia, Equador e Guatemala no âmbito dos processos de constituição de suas políticas 

e instrumentos para a salvaguarda do PCI.

cooperação internacional, principalmente no que se 
refere ao apoio técnico do Iphan a países da América 
Latina,	Central	e	África	nos	processos	de	configuração	
de suas políticas e instrumentos de salvaguarda do 
patrimônio imaterial38. Essas cooperações geralmen-
te	 tiveram	 início	 com	 ações	 de	 identificação	 de	 bens	
culturais,	 criando	 agendas	 específicas	 para	 a	 política	
de	 identificação,	 além	 de	 novas	 possibilidades	 de	 re-
pensar suas próprias perspectivas a partir da troca de 
experiências com outros países. Essas ações, somadas 
à continuidade das atividades no âmbito do Crespial 
marcaram de modo especial esse período, indicando a 
consolidação da política de salvaguarda do patrimônio 
imaterial, do mesmo modo que os inúmeros processos 
de avaliação, revisão e reestruturação de suas premis-
sas e instrumentos. Naquilo que concerne às ações de 
identificação,	esse	foi	um	período	de	 intensa	reflexão,	
trabalho conjunto com as superintendências e consul-
tores na elaboração das avaliações e busca de soluções 
para	 os	 problemas	 identificados	 e	 aprimoramento	 de	
instrumentos. Ao mesmo tempo, foram enfrentados 
outros	desafios,	advindos	tanto	da	própria	evolução	da	
política de salvaguarda, como da incorporação de novos 
objetos aos seus domínios.



Coleção dos 20 Anos INRC44

.  Em meio ao nevoeiro, o timoneiro leva o 
barco devagar (2016 a 2020)

Esse último período é marcado pelo aprofunda-
mento de uma tendência presente naquele anterior: 
diante da necessidade de reestruturação dos processos 
e	instrumentos	da	área	de	identificação	por	um	lado;	e,	
por outro, do crescimento das demandas da revalidação 
dos bens registrados e dos processos de registro, que 
também implicam ações de produção de conhecimen-
to e documentação, gradativamente foi sendo redu-
zida a abertura de novos inventários e redirecionados 
recursos	financeiros	e	técnicos	para	outras	ações,	mais	
urgentes	–	definitivamente,	a	realização	de	inventários	
como estratégia de promoção e fortalecimento da polí-
tica de salvaguarda deixa de ser prioridade. 

A diminuição da demanda de novos inventários por 
parte das Superintendências também se fez sentir, uma 
vez que elas passam a dividir seu tempo e seus poucos 
técnicos, cada vez mais, com a implementação de ou-
tras ações de salvaguarda. Essa diminuição da inten-
sidade de produção de inventários é, em parte, cons-
tituinte da própria dinâmica de amadurecimento da 
política de salvaguarda e, considerando os recursos hu-
manos,	financeiros	e	 institucionais	 então	disponíveis,	
compreensível em sua tentativa de buscar o reequilíbrio 
necessário para sua gestão. 

Esses, entretanto, não são os únicos fatores que 
configuram	 o	 último	 período	 dessa	 cronologia	 em	
sua singularidade. É preciso assinalar os impactos 

advindos das sucessivas mudanças políticas no âmbito 
do governo federal, iniciadas em 2016 e que afetaram 
não só a disponibilidade orçamentária, comprometen-
do a execução de parte das agendas de preservação do 
patrimônio cultural, mas também a capacidade mesma 
de atuação do órgão, que teve que lidar com a aposen-
tadoria de muitos de seus servidores, além de perder 
profissionais	altamente	qualificados	no	processo	subs-
tituição	de	cargos	de	confiança,	que	é	parte	das	dinâmi-
cas de mudança de governo no âmbito do Estado. Nesse 
sentido, se no período anterior o controle na abertura 
de novos inventários foi decorrente de razões técnicas 
e de gestão, nesse momento são as próprias condições 
básicas de sua realização que estão comprometidas.

Do ponto de vista das ações de avaliação, tão pre-
sentes no ciclo anterior, observa-se a ênfase na conti-
nuidade das atividades de reestruturação dos processos 
e instrumentos da área, iniciados formalmente com a 
criação do GT de Avaliação do INRC, em 2016. Em de-
corrência dessas ações, foi proposto um novo sistema 
de	 informação	para	 integrar	 os	 processos	 de	 identifi-
cação e disponibilizar as funcionalidades necessárias 
para a gestão dessa política, incorporando a reestru-
turação de processos e instrumentos. Gostaria de cha-
mar a atenção para a importância da construção de um 
sistema de informação, lembrando do impacto que a 
sua ausência provocou na implementação do INRC 
– explicitado, em parte, nos processos de avaliação 
–, comprometendo suas características de instrumento 
de caráter universal, capaz de produzir um inventário 
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nacional de referências culturais, com padrões com-
paráveis de informação e qualidade de dados. Caso se 
mantenha	como	princípio	da	política	de	identificação	a	
geração de dados de gestão e conhecimento sobre bens 
e processos culturais de natureza imaterial em nível na-
cional, é imprescindível que esse sistema esteja dispo-
nível e funcionando.

Retomando Hall, acredito que o percurso de gestão 
da	política	de	identificação	de	bens	culturais	de	nature-
za imaterial – e em alguma medida, também da política 
de salvaguarda como um todo – foi marcado tanto pela 
necessidade constante de estabelecer “regras e procedi-
mentos claros e precisos”, tendo em vistas as condições 
de	sua	execução	e	o	tamanho	do	desafio	que	ela	represen-
tava, quanto pela necessidade de “formular e reformular” 

(HALL, 2007, p. 84) seus princípios, estratégias e instru-
mentos no processo mesmo de sua execução, motivados 
seja por experiências inovadoras, que apontavam para 
outras possibilidades de entendimento desses processos, 
seja pela constatação da complexidade inerente à imple-
mentação do INRC, que exigia periodicamente a revisão 
de procedimentos e normativas.

Após duas décadas de existência, ainda são grandes 
os	desafios,	alguns	novos	e	outros	antigos,	evidencian-
do as marcas do caminho trilhado. Entendo que muitas 
das questões de cunho teórico-metodológico e opera-
cional referentes à política estão sendo tratadas no pro-
cesso de reestruturação dos instrumentos da área e, por 
isso,	 destaco	 alguns	 desafios	 gerais	 que	 me	 parecem	
fundamentais. O primeiro deles é realizar o tratamento 

Pesquisadores entrevistando anciãs, Três Palmeiras, Aracruz - ES. INRC das referências culturais Nhemongeta e Poraive Xondaro dos 
Mbya nos estados do RJ e ES (2013). Foto: Pesquisadores Guarani
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e a disponibilização dos dados referentes às ações de 
identificação	 já	produzidas,	 em	particular	 aquelas	 re-
sultantes da aplicação do INRC. O trabalho é intenso, 
principalmente pela natureza heterogênea dos resulta-
dos e dos seus suportes, mas é preciso dar cabo dele de 
alguma forma, não só para permitir a divulgação mais 
ampla do patrimônio inventariado, mas, sobretudo, 
para acertar as contas com o passado e com as inúmeras 
tentativas anteriores de fazê-lo, frustradas por ingerên-
cias de outras ordens.

O segundo ponto importante, a meu ver, é a cons-
tituição de parâmetros, protocolos e instrumentos que 
possam garantir condições concretas para incorpo-
rar a formação de pesquisadores e documentaristas 
das comunidades nas ações de produção de conheci-
mento, de modo que eles possam fazer parte das equi-
pes	de	pesquisa,	pensando	esse	como	o	locus	específico	
e privilegiado da participação dos detentores nos pro-
cessos	de	identificação	e	documentação,	em	relação,	in-
clusive, às outras áreas que constituem a política de pa-
trimônio imaterial e que traduzem essa participação de 
formas diversas. Mesmo que não se aplique a todas as si-
tuações, deslocar essas ações do contexto de inventários 

específicos	 ou	de	demandas	de	 algumas	 comunidades	
para	 uma	possível	 diretriz	 da	 política	 de	 identificação	
pode representar um passo importante na ampliação 
do que se entende como participação comunitária no 
âmbito da política de salvaguarda, agregando novas 
perspectivas para a produção do conhecimento sobre 
bens culturais.

O	terceiro	desafio	é	o	de	redefinir,	assim	que	possí-
vel,	o	lugar	das	ações	de	identificação	no	âmbito	da	po-
lítica de salvaguarda do patrimônio imaterial, de modo 
que elas possam recuperar seu potencial como ação de 
documentação do patrimônio vivo e, ao mesmo tem-
po, contribuir para os demais processos de salvaguar-
da, cumprindo seu papel estratégico e fundamental 
na constituição de bens e práticas culturais como re-
ferência	cultural.	Por	fim,	considero	ainda	em	aberto	a	
realização de uma avaliação mais qualitativa das ações 
de	 identificação,	 capaz	de	mensurar	 seu	 impacto	 real	
na vida das pessoas e comunidades, bem como seus 
desdobramentos em nível local. Entendo que a inicia-
tiva desta publicação é um passo importante nessa di-
reção. Oxalá, que os tempos virem e se consiga colocar, 
novamente, nosso bloco na rua. 
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Resumo: O presente artigo descreve a trajetória de auto 
inventário das Agentes de Conhecimento Tradicional e 
Referências Culturais da Rede Fitovida, por meio da uti-
lização do Inventário Nacional de Referências Culturais 
– INRC. Temos o intuito de descrever o início da cons-
trução da Rede, seus encontros e formas de salvaguardar 
esses	valiosos	conhecimentos,	os	caminhos	de	identifi-
cação e homenagear as mestras e mestres da Rede.

Palavras-chave: Rede Fitovida; plantas medicinais; 
inventário.

A constituição da rede fitovida: encontros da 
partilha e encontrões estaduais

O Encontro Estadual da Partilha foi uma decisão da 
plenária do Primeiro Encontrão da Rede Fitovida no ano 
de 2000, visando a troca de saberes e comunicação en-
tre os integrantes dos grupos comunitários de saúde que 
integram a Rede. O nome “ Partilha” tem origem em par-
tilhar custos e trabalho entre os integrantes dos grupos. 

O Encontro divide-se em três momentos: iní-
cio da manhã, quando acontece a troca das receitas e 

experiências, por meio de depoimentos; intervalo de 
almoço, quando todos aproveitam para se confraternizar 
e trocar saberes; momento da tarde, quando acontece a 
parte prática envolvendo a feitura dos produtos, a partir 
da troca de saberes pela manhã. Sendo realizadas dife-
rentes práticas: a confecção de xaropes, pomadas, sabão, 
tinturas, alimentação, uso da argila (estética e medi-
cinal). A partir do ano de 2010, os Encontros Estaduais 
da Partilha passaram a ser anuais, com realização no se-
gundo semestre. No primeiro semestre são realizados os 
Encontros Regionais da Partilha. Até o ano de 2019, acon-
teceram trinta e três Encontros Estaduais da Partilha e 
cinquenta e três Encontros de Partilhas Regionais.

O Encontrão Estadual envolve representantes das 
seis Regiões do Estado do Rio de Janeiro que integram 
a Rede Fitovida – Metropolitana, Baixada, São Gonça-
lo, Norte, Sul e Serrana. Ocorre a cada três anos entre 
as	 regiões	mencionadas.	Nos	Encontrões	 são	definidos	
coletivamente questões como o trabalho comunitário 
da Rede; a estrutura de funcionamento e os respon-
sáveis pelas atividades de gestão da Rede; a partilha 
de resultados de atividades realizadas pelos membros 
da Rede; difusão de informações sobre legislações e 
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mecanismos institucionais que visam a garantia da 
continuidade do trabalho realizado; partilha de saberes, 
plantas medicinais e receitas de remédios caseiros. 

A Rede Fitovida no Estado do Rio de Janeiro se cons-
tituiu no Primeiro Encontrão Estadual, realizado em 
Petrópolis, no Colégio Santa Catarina, nos dias 14 e 15 
de abril de 2000, tendo como título “Primeiro Encontro 
Estadual de Grupos Populares e Alternativos em Saúde”, 
com a participação de cento e vinte pessoas, represen-
tando cinquenta Grupos Comunitários de Saúde. O En-
contro se deu após mapeamento das experiências iden-
tificadas	e	foi	realizado	por	uma	pequena	equipe.	Esses	
grupos comunitários de saúde trabalhavam em suas lo-
calidades, mas não se conheciam. Durante o Encontro 
saíram as propostas de encaminhamentos: constituir 
uma equipe articuladora; dividir os grupos por região; 
realizar pequenos Encontros da Partilha para a troca de 
experiências; confeccionar um Boletim Informativo e 
realizar um próximo Encontrão Estadual. Tal Encontro 
contou com apoio das religiosas do Colégio e dos parti-
cipantes que contribuíram com a alimentação. 

Os grupos já trabalhavam com conhecimento das 
plantas medicinais há muitos anos. Com diferentes 
origens, tendo em comum a prática dos conhecimentos 
tradicionais adquiridos oralmente dos seus antepas-
sados, pais e avós, os grupos começaram a se organi-
zar na década de 1980, com a Campanha da Fraterni-
dade, através da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), cujo tema foi “Saúde para Todos”. A par-
tir de debates e diagnósticos de realidades, lideranças 

da Igreja e das comunidades começaram a perceber que 
tinham em mãos saberes para melhorar a qualidade de 
vida	da	população	 local.	Através	de	oficinas	com	 lide-
ranças e religiosos que já desenvolviam esse trabalho, 
a organização foi crescendo ao resgatar conhecimentos 
tradicionais das pessoas que participavam dos grupos, 
assim como as pessoas que buscavam ajuda puderam 
perceber a melhoria em sua qualidade de vida. A cul-
tura de tratar com remédios caseiros, principalmente, 
através de chás, além do cultivo de pequenas hortas de 
ervas medicinais nos quintais familiares, foi a motiva-
ção dessas práticas individuais que serviram de base 
para a organização comunitária, melhorando a quali-
dade de vida daqueles que já faziam e, ajudando outros 
a dominarem essa prática. A rede começou, assim, de 
forma	coletiva	e	organizada,	a	beneficiar	um	maior	nú-
mero	de	pessoas,	o	que	se	 tornou	um	grande	desafio,	
mas também demonstrou a importância desse traba-
lho. Os grupos, em sua maioria, eram formados por 
mulheres idosas, migrantes de outras regiões do país, 
com pouco estudo, mas com grande saber acerca das 
plantas medicinais e seus usos. Em cada canto do Rio 
de Janeiro, intuitivamente, por força da fé e da vontade,  
essas agentes viram resgatados os conhecimentos das 
plantas medicinais, através de um trabalho voluntário 
que ajudava as Comunidades onde moravam a adquirir 
uma melhor qualidade de vida e acesso à cidadania.

O Segundo Encontrão Estadual da Rede Fitovi-
da realizou-se em Duque de Caxias, no Bairro Jardim 
Amapá, no “CIEP 348 Eugênia Moreira”, nos dias 08, 09 
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e 10 de junho de 2001, tendo como título “O Segundo 
Encontro Estadual de Grupos Populares e Alternativos 
em Saúde”, com a participação de duzentas e cinquenta 
pessoas, representando setenta Grupos Comunitários 
de	Saúde.	Durante	o	Encontro,	foram	definidos	alguns	
encaminhamentos: 1) produzir o ‘Boletim Filoteia', sen-
do cada vez a equipe de uma região responsável e com 
distribuição nos Encontros Estaduais de Partilhas; 2) 
divulgar os quatorze princípios e critérios para os gru-
pos se articularem na Rede. Nessa ocasião, foram suge-
ridos cerca de quinze nomes, sendo escolhido e votado 
pela maioria, o nome “Rede Fitovida”. “Rede” de pesso-
as, “Fito” de plantas medicinais e “vida”, no sentido de 
ajudar as comunidades.

O Terceiro Encontrão Estadual da Rede Fitovida 
realizou-se em Nova Iguaçu, no Sítio Santo Onofre, 
nos dias 18,19 e 20 de julho de 2003, tendo como título 
“Terceiro Encontro Estadual de Grupos Populares e Al-
ternativos em Saúde”, dessa vez com a participação de 
trezentas pessoas, representando noventa Grupos Co-
munitários de Saúde. Nesse Encontrão foi tema de de-
bate, após os Encontros Estaduais da Partilha e Encon-
tros Regionais, a possibilidade de legalização jurídica 
da	Rede	Fitovida,	cujo	principal	desafio	era	garantir	o	
direito de usar, comunitariamente, as plantas medici-
nais de maneira tradicional e como continuar seguindo 
a lembrança, clara e nítida, de nossas avós nos cuidan-
do, mexendo a panela do chá, do xarope, da pomada, da 
garrafada, do sabão, rezando e benzendo, escolhendo as 
ervas medicinais dos quintais. Depois de muito estudar 

e debater, durante os três dias, houve um consenso de 
que ainda não havia maturidade para legalizar a Rede. 
Assim,	na	plenária	final	foi	firmado	um	compromisso,	
com a Equipe Estadual de Articulação, de buscar a cons-
trução de um caminho para continuidade dos trabalhos 
nos grupos sem a perda de suas identidades. 

O Quarto Encontrão Estadual da Rede Fitovida 
realizou-se em Guapimirim, no Sítio Pau Brasil, nos 
dias 13, 14 e 15 de julho de 2007, tendo como título 
“Construindo nosso Caminho” com a participação de 
duzentas pessoas, representando cento e oito Grupos 
Comunitários de Saúde articulados à Rede Fitovida. 
Esse Encontro foi uma grande celebração para que os 
participantes dos grupos se apropriassem do retorno 
da fase preliminar do INRC, realizado pela Rede Fi-
tovida, sobre o uso dos conhecimentos tradicionais 
associado às plantas medicinais. Durante o Encontro, 
houve	uma	Oficina	sobre	a	Medida	Provisória	no.	2186-
16/01, referente ao Patrimônio Genético e Repartição 
de Benefícios, com assessoria de funcionários do De-
partamento de Patrimônio Genético, do Ministério do 
Meio Ambiente, e a apresentação da etapa preliminar 
do Inventário, realizado pela equipe de pesquisadores 
da Rede e por Luciana Carvalho, do Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Na apresentação, 
foram homenageadas as Referências Culturais que de-
ram seus depoimentos na Cartilha de Sistematização 
do Inventário, além de ter sido distribuído um kit aos 
participantes	 do	 encontro,	 com	 os	 bens	 identificados	
- “Chá, Xarope, Garrafada, Pomada Milagrosa e Sabão 
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Medicinal”. Houve a participação de instituições de 
outros estados, como o Centro Nordestino de Medicina 
Popular de Pernambuco, a Rede Pacari do Cerrado, de 
Goiás, e de Minas Gerais, a Rede Minas. O Encontro foi 
de uma troca de energia muito positiva, além da grande 
confraternização, houve um intenso trabalho de grupos 
e a realização da Feira de Economia Solidária. Na plená-
ria	final,	foi	aprovada	a	Carta	de	Compromisso	da	Rede	
Fitovida e a publicação, para a Cartilha de Sistematiza-
ção, da fase preliminar do Inventário da Rede Fitovida.

O Quinto Encontrão Estadual da Rede Fitovida 
realizou-se em Valença, no Centro de Formação, nos 
dias 10, 11 e 12 de setembro de 2010, tendo como título 
“Construindo Nosso Caminho e Memórias Coletivas” 
com a participação de duzentas e cinquenta pessoas, 
representando cento e oito Grupos Comunitários de 
Saúde.	 Esse	 Encontro	 teve	 como	 propostas:	 refletir	
sobre a construção de um novo caminho para a preser-
vação do saber sobre o uso tradicional de plantas me-
dicinais,	 através	das	memórias	 coletivas,	 e	 definir,	 de	
forma participativa, as estratégias de atuação conjun-
tas em torno do Ponto de Cultura Casa de Memória da 
Rede Fitovida. Contamos com a presença da Professora 
Marlucia	Santos,	que	ajudou	a	refletir	sobre	o	tema	cen-
tral do Encontrão “Memória Coletiva”, apresentando 
suas categorias. A seguir, houve alguns depoimentos de 
outras experiências de “Memórias Coletivas”. Confor-
me Relatório do Encontrão (2010):

Dona Dilza, do Quilombo Campinho da Independên-
cia, Parati, RJ:

A cultura quilombola conseguiu resgatar através de 
iniciativas	do	artesanato,	o	sistema	agro	florestal	e	
o restaurante comunitário. Ao se tornarem Ponto 
de Cultura pode trazer um esclarecimento aos jo-
vens	 com	oficinas	de	 cestaria,	 formação	de	 jongo,	
percussão, capoeira e confecção de tambores.

D. Sebastiana, do Assentamento Santa Izabel, Trajano 
de Moraes, RJ:

Falou da importância de aprender e do livro que 
produziram. Disse que foi uma das autoras do livro 
apesar de não saber ler nem escrever. O livro “Vida 
de Colonos” conta a história de vida (trabalhadores 
da lavoura) do café, fala do resgate das ervas medi-
cinais, das festas, dos quintais, dos costumes, do 
trabalho na lavoura.

Cristina Eledá, do Grupo Afro Cultural Eledão, de (Ser-
rinha) Madureira, RJ: 

Falou da trajetória de vida dos pais e avós, disse 
que lida com as plantas medicinais na vida re-
ligiosa afro e na vida cotidiana, falou das ervas 
que aprendeu com as avós: “SEM ERVAS NÃO TEM 
ORIXÁ”, falou do jongo, projeto que participa com 
o	 desafio	 de	 preservar,	 valorizar	 e	 transmitir	 aos	
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mais	jovens	essa	cultura.	Para	finalizar	cantou	um	
belíssimo Ponto de Jongo, homenageando seus avós 
todos os mestres jongueiros.

Ivone Landim integrante do Projeto Senhoras Reza-
deiras, Nova Iguaçu, RJ:

Falou que rezadeira é falar da memória e prática na 
comunidade se aprende no tempo e na importância 
do resgate. Rezam com o terço, outras com um copo 
com água, outras ainda com um raminho, ou com a 
imposição	das	mãos.	Realizam	oficinas	e	uma	certi-
ficação	das	senhoras	para	as	aprendizes	jovens	que	
participam. É o resgate da memória do povo através 
da reza e do benzimento.

 
Marlucia Santos, Diretora do Museu Vivo de São Ben-
to, Duque de Caxias, RJ:

Mencionou que este Museu é o primeiro Museu de 
Percurso instituído na Baixada Fluminense, traz 
várias temporalidades: período escravista, repúbli-
ca e tempo presente, oferecendo a leitura crítica da 
trajetória humana, das suas lutas, das resistências 
e da conformação. O reconhecimento dos sujeitos 
históricos que ali viveram deixa uma herança ao 
sujeito de hoje, que se percebe também construtor 
do seu tempo, trazendo, ainda, legitimidade a essa 

população	excluída	da	História	oficial.	O	direito	a	
um olhar respeitoso e amoroso.

Marcio Mattos da Rede Fitovida:

Recuperou a importância da fase preliminar do 
Auto Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC), realizado pela Rede Fitovida para o reco-
nhecimento das Referências Culturais na Rede, 
e considerou que os valores estão sendo cada vez 
mais reconhecidos.

Uma das Referências Culturais da Rede Fitovida, 
Lurdinha, da Vila do Pinheiro, Rio de Janeiro/RJ, ga-
nhou o Prêmio ‘Mestre de Cultura D. Izabel’, do Minis-
tério	da	Cultura.	Já	Dona	Jandira,	da	Oficina	de	Ervas,	
Japeri, RJ, foi homenageada com o Prêmio ‘Cidadã de 
Japeri’, pela Referência Cultural que é, em sua localida-
de, no conhecimento com as plantas medicinais. 

Na	 plenária	 final,	 saíram	 os	 seguintes	 encami-
nhamentos: realizar Encontros Regionais da Partilha 
no primeiro semestre e Encontro Estadual da Parti-
lha, no segundo semestre - sendo o tema e o local de-
finidos	 em	 Assembleia,	 na	 Casa	 de	 Memória,	 para	
que a equipe pudesse acompanhar todos os Encon-
tros; o Boletim Fitoteia será produzido pelo Ponto de 
Cultura Casa de Memória da Rede Fitovida e deverá 
ser distribuído nos Encontros da Partilha Estadual; 
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promover e motivar a participação dos jovens e 
crianças na construção desse trabalho; registrar nas 
comunidades: histórias, simpatias, rezas, benzedeiras, 
receitas, contos, casos e modos de fazer, para ser escrito 
um	livro	de	memórias;	e,	por	fim,	valorizar	as	pessoas	
detentoras de conhecimento que fazem parte das co-
munidades, como atores sociais nesse processo.

O Sexto Encontrão Estadual da Rede Fitovida foi 
realizado em Belford Roxo, na Casa de Encontro Nosso 
Lar, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2013, tendo como 
título “Compartilhando Nossas Sementes”, com a par-
ticipação de duzentas pessoas, representando setenta 
Grupos Comunitários de Saúde. Esse encontro teve 
como objetivos: motivar o cuidado para que o conhe-
cimento tradicional no uso de plantas medicinais se 
perpetue valorizando suas Referências Culturais; pro-
mover seus Agentes do Conhecimento Tradicional em 
Plantas Medicinais; debater e organizar conceitos so-
bre: “Nossa Identidade e Organização da Rede Fitovi-
da”; e lançar o livro da Rede Fitovida “Sementes”, pro-
duzido após a Rede ganhar o Prêmio Cultura e Saúde, 
do ano 2010. No sábado à noite, houve uma Festa do 
Lançamento do Livro “Sementes”, Exposição das Fotos 
do Livro e um show com a Banda Arte da Terra de Mes-
quita/RJ, além da Feira de Saberes e Sabores, já tradi-
cional nos Encontrões. Durante o Encontrão, houve o 
debate sobre o tema identidade e organização da Rede 
Fitovida, no qual Carla Belas, professora do Mestrado 
Profissional	do	Iphan/RJ,	falou	da	possibilidade	de	dar	
continuidade no INRC da Rede Fitovida, com apoio 

do	Mestrado	Profissional	do	 Iphan/RJ,	 para	 a	 valori-
zação	 das	 Referências	 Culturais	 já	 identificadas	 nos	
Encontros de Partilhas e trocas de conhecimentos com 
plantas medicinais. Os agentes da Rede devem levar 
as referências, o discurso do orgulho e da autoesti-
ma pelo seu conhecimento. A divulgação do trabalho 
da planta medicinal, a distribuição de mudas, a ma-
nutenção das hortas e a troca de experiência são as 
principais fontes de conhecimento tradicional porque 
mostram de onde vêm. Cada Região se comprometeu 
a organizar um Encontro Regional da Partilha no pri-
meiro semestre, o Encontro Estadual da Partilha no 
segundo semestre, e o Encontrão a cada três anos. 

O Sétimo Encontrão Estadual da Rede Fitovida foi 
realizado em Cachoeira de Macacu, na Pousada Água 
Cristalina, nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2016, com 
a participação de cento e dez pessoas. Teve como tema 
“Construção do Protocolo Comunitário Biocultural da 
Rede Fitovida”, que seria publicado com o recebimen-
to do Prêmio de Salvaguarda 2015, do Ministério da 
Cultura. Na ocasião, houve o retorno do INRC da Rede 
Fitovida e o abaixo assinado, bem como houve a apre-
sentação de Carla Belas e Joseane Brandão, professoras 
do	Mestrado	Profissional	do	Iphan,	que	abordou	a	valo-
rização do conhecimento tradicional no uso de plantas 
medicinais, das Referências Culturais e dos Agentes de 
Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais e rei-
terou a importância do INRC da Rede Fitovida. Houve, 
ainda, a apresentação de Elisabeth Marins e Rosa Batis-
ta sobre a pesquisa do INRC. Contamos também com a 
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participação de Ana Luiza Assis, do Departamento de 
Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, 
que falou sobre a Lei no. 13.123/2015 e o Decreto n.o 
8.772/2016, que regulamenta a Lei. No domingo, após a 
plenária	final,	o	encerramento	do	Encontro	foi	no	Par-
que dos Três Picos com uma visita ao Pé de Jequitibá, 
que tem mais de mil anos, e apresentação do Grupo 
Roda de Viola de Três Picos (Nova Friburgo), em home-
nagem a Seu Hermínio Botelho, Referência Cultural da 
Região Serrana, falecido em fevereiro de 2016. 

O Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) da Rede Fitovida

A Comissão Estadual da Rede Fitovida tomou co-
nhecimento do Decreto n.o 3.551, de agosto de 2000, 
que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial, ao participar do Sétimo Encontro de Plantas 
Medicinais, organizado pelo Centro Nordestino de Me-
dicina Popular em Pernambuco, em agosto de 2003. 

No início do ano de 2004, a Coordenadora de Pes-
quisa do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 
(CNFCP), Dra. Leticia Vianna nos colocou em contato 
com a Dra. Lygia Segala do Laboratório de Educação 
Patrimonial da Universidade Federal Fluminense (LA-
BOEP/UFF) para conversar sobre Patrimônio. Após 
esse encontro, Lygia convidou um pequeno grupo 
da Rede Fitovida para participar da grade de Educa-
ção Patrimonial no curso de Pedagogia, durante seis 
meses,	 com	 a	 finalidade	 de	 melhor	 entender	 sobre	

Patrimônio Imaterial. No curso, participaram trinta e 
cinco pessoas, representantes das Regiões nas quais a 
Rede Fitovida se divide: Baixada, Metropolitana, São 
Gonçalo e Sul. Foi uma experiência muito rica, para 
além do entendimento do inventário, a participação de 
integrantes da Rede, que nunca haviam entrado numa 
Universidade, e o fato de poderem dialogar e participar 
junto com os alunos de uma grade curricular trocando 
diversos saberes foi especial. Assim como os alunos no 
final	 do	 período,	 os	 participantes	 da	Rede	 apresenta-
ram um trabalho falando dos conhecimentos tradicio-
nais sobre plantas medicinais dos grupos comunitários 
que participavam. 

Essa experiência impactou de tal modo as integran-
tes da Rede que, no Encontro Estadual da Partilha, ocor-
rido no dia 04 de setembro de 2004, na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Santa Cruz da Serra, Duque de 
Caxias, decidiram pedir autorização do Iphan para uso 
da metodologia do INRC. Para nós, o Patrimônio é um 
bem que deve ser preservado por ter grande importân-
cia para manter as tradições. É um bem vivo que neces-
sita ser praticado e transmitido de geração em geração. 
As Referências Culturais de nossas comunidades já são 
consideradas patrimônio, porque compartilham prin-
cípios de solidariedade, apoio ao próximo, valorização 
da vida e respeito à natureza. Elas têm em comum a ex-
periência, a vivência, a boa relação com as plantas me-
dicinais e outros elementos da natureza que compõem 
as	práticas	de	saúde.	O	trabalho	é	voluntário,	sem	fins	
lucrativos, realizado pelo povo e para o povo. A missão 
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é transmitir e registrar os conhecimentos tradicionais. 
É propagar a voz de nossas avós, lembrando a da sua 
avó. As receitas de cura e cuidado, passadas de geração 
em geração, já são para os nossos grupos um patrimô-
nio imaterial, parte da cultura brasileira que precisa ser 
preservada, passando os conhecimentos para as novas 
gerações, como forma de cuidar das nossas Referências 
Culturais, mantendo vivo esses saberes. 

Dessa forma, em novembro de 2004, a Rede Fito-
vida, em parceria com o Ministério da Cultura, por 
meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), decidiu assinar o Termo de Autoriza-
ção para uso da Metodologia do INRC, no qual propõe o 
reconhecimento desses saberes como patrimônio ima-
terial. Para tanto, organiza esse conhecimento de acor-
do com o Inventário Nacional de Referências Culturais, 
sob orientações de técnicos do Centro Nacional de Fol-
clore e Cultura Popular, no Estado do Rio de Janeiro, e o 
acompanhamento do Departamento de Patrimônio Ge-
nético, do Ministério do Meio Ambiente. Os integrantes 
da Rede Fitovida decidiram realizar um processo de 
identificação,	análise	e	reconhecimento	para	selecionar	
os bens a serem preservados, levando em conta fatores 
como a memória, a identidade e valores relevantes para 
a cultura dos grupos. 

Dessa forma, do ano de 2005 até maio de 2008, 
os Pesquisadores Populares realizaram a fase preli-
minar do auto inventário, para manter viva a chama 
do conhecimento tradicional sobre as plantas medici-
nais, através de trocas de experiências sobre o uso de 

remédios caseiros. O Inventário Nacional de Referên-
cias Culturais é um procedimento técnico de investi-
gação que prevê três etapas: levantamento preliminar, 
identificação	e	documentação.	O	objetivo	do	Inventário	
é	identificar,	sistematizar	e	registrar	os	conhecimentos	
tradicionais praticados em nossas comunidades. Esses 
conhecimentos fazem parte do modo de vida das comu-
nidades, passados de geração para geração, na maioria 
das vezes de forma oral, a partir da narração de histó-
rias. Em uma ordem de uso, tradição, testemunhos e 
memória,	 identificou-se	que	o	modo	de	 fazer	os	 chás	
é o bem de maior resistência, pois todos o utilizam até 
hoje. Seguido do chá, vem o modo de fazer o xarope, a 
seguir é a garrafada, a pomada milagrosa e o sabão me-
dicinal. Apesar da transformação do jeito tradicional de 
fazer, que vai se adaptando a cada realidade local, é a 
essência do conhecimento, sua memória e a resistência 
de continuar perpetuando toda essa sabedoria ances-
tral que marca presença nos nossos grupos. Esses bens, 
contidos na diversidade enorme de conhecimentos e 
jeitos de fazer, para nós são tão valiosos. 

Para melhor entender a metodologia do Inventário, 
foram escolhidos trinta e cinco monitores e os coorde-
nadores de pesquisa, representantes das Regiões, para 
participar da capacitação no período de 28 a 30 de março 
de 2005, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popu-
lar (CNFCP), aplicada por técnicos da instituição. Esses 
monitores foram capacitados para trabalhar na apli-
cação da metodologia do INRC e multiplicá-la para os 
representantes dos grupos, chamados “Pesquisadores 
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Populares”. A Capacitação dos Pesquisadores Populares 
aconteceu em cada região pelos monitores, pela equipe 
estadual de trabalho e pelos coordenadores de pesquisa, 
repassando os conteúdos adquiridos na capacitação do 
CNFCP.	A	metodologia	utilizada	foi	de	oficinas,	apro-
veitando os encontros e reuniões do calendário de ativi-
dades dos grupos articulados à Rede. Esses voluntários 
treinados, em conjunto com os monitores, iriam desen-
volver o Inventário nas suas regiões, junto aos Grupos 
Comunitários de Saúde. A equipe estadual do grupo de 
trabalho e os coordenadores de pesquisa continuaram 
a capacitação periódica com o Centro Nacional de Fol-
clore. Durante o ano de 2005, os Pesquisadores Popu-
lares começaram a fazer uso da metodologia do INRC, 
em seus grupos, com o roteiro elaborado nos encontros 
regionais. Essa etapa correspondeu à realização da 
aplicação	do	INRC	e	significou	a	coleta	de	dados	sobre	o	
Conhecimento Tradicional das Plantas Medicinais, ten-
do sido realizada de novembro de 2005 a abril de 2007. 
Foram coletadas informações dos cento e oito grupos, 
pelos trinta e cinco monitores e cento e oito pesquisa-
dores,	preenchendo	as	fichas	do	Manual	de	aplicação	do	
INRC. Após coletar os dados nas visitas aos grupos, fo-
ram percebidas as seguintes questões: seria impossível 
sistematizar todo o conteúdo dos cento o oito grupos, 
pois as informações eram fragmentadas e seus resulta-
dos	não	se	adequavam	a	uma	metodologia	tão	específi-
ca como a do INRC; os Pesquisadores Populares tinham 
pouco domínio da escrita e muito menos, da informati-
zação; o Iphan, então, sugeriu um teto máximo de oito 

pesquisadores para continuar mantendo o diálogo e a 
capacitação. Além de propor no máximo vinte Grupos 
pesquisados, mas que contemplaria os cento e oito. 

Diante	do	novo	desafio	e	 com	a	certeza	de	que	os	
próprios integrantes da Rede deveriam tomar para si 
a responsabilidade na execução do seu Inventário, foi 
marcado um Seminário Interno da Rede Fitovida, para 
deliberar sobre os rumos que tomariam o Inventário 
das Plantas Medicinais no Estado do Rio de Janeiro. No 
Encontro da Rede Fitovida, realizado com represen-
tantes	dos	grupos,	após	 refletir	 sobre	as	 sugestões	do	
Iphan, foi constituída uma nova equipe de trabalho a 
partir dos monitores com cinco Pesquisadores Popula-
res e uma Coordenadora, que passariam a se capacitar 
sobre o uso da metodologia, no sentido de debater as 
categorias do inventário e de buscar uma padronização 
no	preenchimento	das	fichas,	sem	modificar	a	ideia	de	
um auto inventário. Decidimos, junto com o CNFCP, 
que iríamos trabalhar com trinta e um grupos, sendo 
esses os grupos mais antigos. À nova equipe, demos o 
nome de Pesquisadores Populares, que representariam 
a Rede e o Inventário como um todo. As reuniões da 
equipe seriam mensais. Nessas reuniões, as questões 
teóricas e metodológicas eram debatidas com a equi-
pe de trabalho: Viviane Ramiro da Silva, Sônia Ferreira 
Martins, Maria Cristina Campos Ribeiro, Rosa Batista 
dos Santos e Débora Figueira da Silva e a coordenadora 
Elisabeth da Cruz Marins. 

O sucesso do trabalho se deu desse diálogo, en-
tre coordenação, pesquisadoras e CNFCP. Nos nossos 
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encontros, foram debatidos textos sobre metodologia 
em Ciências Sociais, sobre as publicações do Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular/Iphan e, princi-
palmente, o estudo das Categorias do INRC e o manu-
seio	e	preenchimento	das	fichas.	Essa	etapa	de	estudo	
foi fundamental para que os pesquisadores populares 
pudessem se apropriar da metodologia técnica. Nessa 
fase, estreitaram-se os contatos entre a equipe de pes-
quisadores populares e de coordenadores com o Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular, com reuniões 
mensais	com	a	finalidade	de	discutirmos	os	rumos	da	
pesquisa e o uso das categorias no preenchimento das 
fichas	 do	 levantamento	 preliminar,	 que	 consistiu	 nos	
bens e Referências Culturais. Um fato marcante foi que 
os pesquisadores populares, ao terem contato com os 
grupos, percebiam o quanto esse trabalho estava cres-
cendo e amadurecendo.

A Fase Preliminar do Inventário foi concluída e en-
tregue ao CNFCP em maio de 2008, para análise. Teve 
como objetivo fortalecer os trabalhos realizados pelos 
grupos comunitários de saúde no uso das plantas me-
dicinais, através da produção de remédios caseiros, 
trabalho esse que vem demonstrando melhoria das 
condições de vida da localidade e compromisso com a 
transformação social e o cuidado com a biodiversidade 
e o meio ambiente. 

A partir do ano de 2008, a Rede Fitovida decidiu pro-
mover e valorizar as Referências Culturais e os Agentes 
do Conhecimento Tradicional em Plantas Medicinais, 
como verdadeiros protagonistas e a importância do seu 

papel, percebendo o valor do conhecimento que detêm. 
Os objetivos eram possibilitar a transmissão desses co-
nhecimentos ao mais jovens, como forma de preservar e 
manter viva a cultura das plantas medicinais nas áreas 
urbanas e rurais do estado do Rio de Janeiro; fortalecer 
o Ponto de Cultura “Casa de Memória da Rede Fitovida”, 
através da interação com os grupos comunitários 
articulados à Rede, e criar parcerias com escolas públicas, 
universidades e outros locais comunitários. Além disso, 
pretendeu-se constituir um acervo documental e audio-
visual sobre os saberes e os modos de fazer os remédios 
caseiros a ser disponibilizado no Ponto de Cultura Casa 
da	Memória	da	Rede	Fitovida,	juntamente	com	Oficinas	
para a Comunidade, além de construir novos conceitos 
sobre a identidade dos grupos nos Encontros da Partilha. 

A	definição	dos	seguintes	conceitos	 foi	 legitimada	
em plenária do Encontrão Estadual, no ano de 2013: 

Referências Culturais – são senhoras e senhores 
que aprenderam a conhecer e manipular as plantas 
medicinais com seus pais e avós fazendo uso desses 
conhecimentos desde criança. São pessoas cujos sabe-
res e práticas servem de referência e inspiração para os 
mais jovens, como uma espécie de mestres. A maioria 
é formada por moradores das periferias das cidades 
que continuam fazendo uso das plantas medicinais 
no dia-a-dia de vida.

Agente do Conhecimento Tradicional em Plantas 
Medicinais – é um cuidador que tem a função de pro-
mover a circulação dos saberes tradicionais associado 
às plantas medicinais. A base do seu trabalho é atender, 
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ouvir, acolher, reconhecer a importância cultural das 
plantas medicinais, compartilhar os fazeres dos remé-
dios caseiros, repartir os saberes populares distribuin-
do mudas e sementes de amor, solidariedade e fé para 
quem precisa.

Na plenária desse Encontrão, foi decidido dar con-
tinuidade no Inventário da Rede Fitovida, com o apoio 
do	 Mestrado	 Profissional	 do	 Iphan/RJ,	 permitindo	 o	
reconhecimento do Conhecimento Tradicional Asso-
ciado às Plantas Medicinais, além de valorizar, pre-
servar, promover e transmitir esses saberes por seus 
detentores adquiridos por diversas gerações de forma 
legítima. Dentre os objetivos dessa nova etapa, estavam 
a apropriação de um instrumento técnico e das catego-
rias que compõem o INRC, de modo a contribuir para 
a implementação de políticas públicas que valorizem o 
conhecimento tradicional com as plantas medicinais e 
os remédios caseiros. Essa relação, previamente estabe-
lecida entre o Mestrado do Iphan e a Rede Fitovida, foi 
consolidada em 2014, com a criação do Projeto de Ex-
tensão “Patrimônio Cultural e Direitos Coletivos: valo-
rizando saberes e práticas medicinais tradicionais”. Do 
ano de 2014 a 2018, foram muitos encontros e conversas 
para realizar um inventário que pudesse ter as caracte-
rísticas do trabalho desenvolvido pelos participantes da 
Rede Fitovida. Não foi fácil vencer essa batalha, pois co-
locar	nossa	história	dentro	das	fichas	da	metodologia	do	
INRC nem sempre era possível. Junto com Carla Belas 
e Joseane Brandão fomos fazendo muitas adequações. 
Pensamos na pesquisa que pudesse sistematizar as 

experiências das comunidades, passando da oralidade 
para a escrita; nas formas de partilhar o conhecimento 
produzido pela pesquisa do INRC; na apropriação de 
um instrumento técnico e das categorias que compõem 
o INRC; no empoderamento do saber (se reconhecer 
como protagonista); em permitir o reconhecimento dos 
saberes e práticas tradicionais de saúde valorizando o 
conhecimento tradicional com as plantas medicinais e 
remédios caseiros. 

É importante dizer que a pesquisa do inventário só 
pode ser realizada devido à colaboração dos grupos, dos 
Agentes do Conhecimento Tradicional em Plantas Me-
dicinais e das Referências Culturais. Cada um que co-
laborou foi um Pesquisador Popular. Os bens culturais 
pesquisados foram escolhidos nas regiões, de acordo 
com a realidade de cada grupo. Todas essas ações são 
salvaguardas para continuar preservando e transmitin-
do esses saberes. O mais importante foi o protagonismo 
social e cultural que contribuiu para a valorização da 
autoestima das Referências Culturais e Agentes. Além 
de possibilitar a construção coletiva da pesquisa em sua 
segunda fase, que foi entregue ao Iphan em dezembro 
de 2018. Na ocasião, a Rede Fitovida contou com o apoio 
de todos os funcionários do Centro Lúcio Costa.

Como resultado do inventário, também surgiu a 
parceria com o DPI/Iphan para o Projeto Piloto “Difu-
são do conhecimento tradicional de saberes e práticas 
de saúde associados às plantas medicinais por seus 
detentores às novas gerações como forma de salva-
guarda e manutenção desses saberes”, com o Termo 
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de Colaboração n.º 880200/2018, celebrado entre o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) e Associação Amigos da Rede Fitovida.
Nada desse processo seria possível sem as Referên-
cias Culturais da Rede Fitovida, que aqui nomeamos 
e homenageamos. Referências Culturais da Região 
Baixada: Adília da Silva; Anelito Jesus; Georgina Alves 
de Queiróz; Irene Maria dos Santos; Jailde Oliveira 
Santos; Jamil Gomes; Juliana José da Silva; Lucia Re-
gina Macedo da Costa; Luiza Maria da Silva; Márcia 
Andréa Nonato; Maria Aparecida de Oliveira; Maria 
Aparecida de Oliveira Santos; Maria das Graças Cor-
reia Gomes; Maria das Graças Rego Batista; Maria 
Matilde de Jesus Santos; Orlando Sergio Ferreira de 
Mendonça; Reny Menezes de Alcântara; Terezinha de 
Assis Freitas; Vanda Maria Rodrigues Leonardo. Re-
ferências Culturais da Região Norte: Ângela Maria 
Honório Martins; Catarina das Graças Chagas; Ce-
cília Barbosa Mesquita; Cremilda Graça França; Elze 

Coutinho Wigand; Josielza dos Santos da Silva; Luceni 
da Costa Monção; Luiz Carlos Wigand; Marilza Silva 
da Cruz; Marlene dos Santos da Hora; Paulo Roberto 
dos Santos (Paulo Poeta). Referências Culturais da Re-
gião Metropolitana: Doralina Ereno (Ir Silvete); Linda 
Marangoni Fritzen; José Fritzen, Maria de Lourdes 
do Nascimento; Referências Culturais da Região São 
Gonçalo: Abel Severino da Silva; Alaíde Francisca dos 
Santos; Bione Aniceto da Silva; Carolina Paula dos Reis 
Rezende; Clodoaldo Brito da Silva, Everaldo Nunes de 
Oliveira,	Julia	Ifigênia	da	Silva;	Maria	das	Graças	Pe-
reira e Silva; Referências Culturais da Região Serra-
na: Eledyr da Costa; Eurídice Emília Mota Carreiros; 
Joselina Schuenck Macário; Sebastiana Cândida Cam-
pos conhecida como Tiana. Referências Culturais da 
Região Sul: Alda Olímpia Pereira da Cruz; Devanir 
Ribeiro Alves; Hilda Silva Dutra; Joaquina de Oliveira 
Calisto; Maria Perpetua de Souza; Rute Maria da Silva; 
Valdete Soares Alves.
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Referências culturais (in memoriam)

REGIÃO BAIXADA:    

Aracy da Cruz Marins (ano 2005) 

Conhecedora de plantas medicinais, que usava nos 
chás, garrafada e xarope. Aprendeu com seu pai que 
era rezador e mateiro; 

Bênis Pereira de Freitas (ano 2004) 

Fazia uso de plantas medicinais e remédios caseiros 
como pomadas, sabão medicinal e xarope; 

Eliacir Santos de Oliveira (ano 2003) 

Irmã Lia, foi uma das fundadoras do Projeto Grão de 
Mostarda; 

Iraci Pereira dos Santos (ano 2008)  

Adquiriu conhecimentos com sua mãe e sua sogra que 
utilizavam as plantas medicinais. Foi uma das primei-
ras	a	participar	da	Ofi	cina	de	Ervas;	
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Maria José  Toledo de Oliveira (ano 2008)

Contava que aprendeu com sua mãe a utilizar as plan-
tas medicinais, e quando veio morar na Baixada, ao 
conhecer a realidade da localidade, resolveu resgatar 
esse saber que estava adormecido. Fazia pomada mila-
grosa, o xarope e óleo de angico; 

Israel Ferreira Guimarães (ano 2009) 

Conhecido como índio, tinha o costume de pergun-
tar sobre plantas medicinais a todas as pessoas mais 
idosas que encontrava. Era especialista na produção de 
garrafadas, pomada milagrosa e xaropes; 

Izídia Calisto da Silva (ano 2009) 

Contava que aos vinte anos iniciou o ofício de rezadeira e 

parteira, que aprendeu com a própria intuição, a partir dos 

conhecimentos	de	sua	avó	e	bisavó.	Participava	da	Oficina	de	

Ervas, em São Benedito, tendo cedido o espaço da sua casa para 

começar os encontros na localidade;  

Padre Geraldo João Lima (ano 2018) 

Conhecedor das plantas medicinais, chás, xarope, po-
mada, sabão, xampu, tinturas, entre outros, adquiriu 
conhecimentos com sua mãe. Foi um grande apoiador 
do trabalho da Rede Fitovida, além de articulador da 
constituição dos grupos comunitários na Região Baixa-
da	e	Oficina	de	Ervas;	 



Coleção dos 20 Anos INRC64

Jorge Luiz Saldanha da Silva (ano 2020)
 
Trabalhava no Projeto Grão de Mostarda com o Método 
Bioenergético, que tinha como principal objetivo o 
tratamento através dos chás; 

José  Gomes de Lima (Frei Zezinho) (ano 2020) 
 
Era conhecedor de várias plantas medicinais, usan-
do-as como chá, garrafada, xarope e banhos. Sua 
motivação e inspiração nestas práticas vêm de Deus, 
pois foi Ele quem nos deu as plantas medicinais para 
que pudéssemos nos cuidar. Antes de participar da 
Oficina	de	Ervas	já	fazia	xarope	e	garrafada	em	casa	
para os vizinhos;  

REGIÃO METROPOLITANA:  

Luiz Carlos Marins (ano 2007) 
 
Era conhecido como Luiz Poeta. Detentor de grandes 
conhecimentos das plantas medicinais, sempre era 
procurado pelas mães da comunidade para pegar erva-
sa que utilizavam as plantas medicinais. Foi uma das 
primeiras	pessoas	a	participar	da	Oficina	de	Ervas;	 



Interações e sentidos: experiências com o Inventário Nacional de Referências Culturais 65

REGIÃO SÃO GONÇALO: 

Maria Hilária (ano 2013) 

Fazia garrafadas, xaropes, pomadas para ajudar as 
pessoas da localidade onde morava, visto que era uma 
região	de	periferia	com	muitas	dificuldades;		

REGIÃO SERRANA:  

Hilda Maria Pinto de Aguiar (ano 2014)
  
Aprendeu sobre as plantas medicinais com sua mãe, 
inclusive a rezar. Sua especialidade era fazer xarope, 
banhos, sumos, garrafadas com cascas e infusões (Não 
há fotos);    

Maria de Socorro de Araújo (ano 2014) 

Sua avó quem ensinou seus conhecimentos, ela era 
parteira e cuidava dos vizinhos com as plantas medici-
nais. Faleceu no ano de 2014 deixando muitas saudades 
(Não há fotos); 

Hermínio Botelho Cordeiro (ano 2016) 

Sua mãe parteira e rezadeira foi quem lhe ensinou tudo 
sobre as plantas medicinais. Fazia pomadas, garrafadas e 
xaropes. Era tropeiro, lavrador, mestre e cantor de Folia de 
Reis, poeta, músico, criador do grupo mineiro Pau de Três 
Picos. Faleceu no ano de 2016; 
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André  Domingues Neves (ano 2020)  

Aprendeu com sua mãe que era parteira muito conhe-
cida na região. Tem muitas plantas medicinais no seu 
quintal para seu consumo e doa muito para os vizi-
nhos. Conta que seu pai era cantador de Calango, com 
quem aprendeu esse ofício, e durante muito tempo foi 
cantador de Reis e Calango, além de mestre durante 
vinte anos. Animou muitos bailes na região.

“ Gostaria de deixar aqui o meu eterno amor, saudade e gra-
tidão por todas as Referências Culturais In memoriam que 
tanto contribuíram com a Rede Fitovida”.

Elisabeth da Cruz  Marins



Autora principal deste artigo, foi importante arti-
culadora do inventário e da Casa de Memória da Rede 
Fitovida.	Coordenou	ações	de	identificação	com	idas	a	
campo para entrevistas e para a documentação da Rede, 
contribuindo de maneira constante para a construção 
do processo de articulação da Rede em torno das refe-
rências culturais. Beth, como era conhecida, tinha um 
sorriso doce e palavras simples e fortes. Reconhecida 
por sua generosidade, apresentou a experiência do in-
ventário em diversas ocasiões e ambientes - nas univer-
sidades, seminários, órgãos de meio ambiente, cultura, 
feiras e eventos de saúde comunitária etc. Aprendeu 
os ofícios de "mexer panela" com a mãe, Dona Aracy, e 
sempre a mencionava como o motivo de seu encanta-
mento pelo trabalho da Rede. Seu último trabalho foi a 
coordenação técnica do Termo de Colaboração "Difusão 
do conhecimento tradicional de saberes e práticas de 
saúde associados às plantas medicinais por seus de-
tentores às novas gerações como forma de salvaguar-
da e manutenção desses saberes", em parceria com o 
IPHAN. Beth faleceu aos 60 anos por complicações da 
Covid 19 em 02 outubro de 2021, no Rio de Janeiro - RJ, 
antes	de	finalizarmos	esta	edição.	A	ela,	nosso	respeito,	
admiração e saudades.

Elisabeth da Cruz Marins



Patrimônio 
Vivo no mundo perdido
No meio de tantas riquezas
Vivo no meio das plantas
Fauna, �lora, que beleza
As plantas medicinais
Vindo da natureza.

Falando em Patrimônio
Pensem logo em materiais
Esquecemos o outro lado
Que são nossos bens culturais
Em lidar com nossa terra
Também somos profi ssionais.

O Patrimônio Genético
Que vem de dentro das plantas
Os nossos conhecimentos
De passo a passo se avança
E conhecer as raízes
Que dá terra se arranca.

A relação do saber
É bastante popular
As pesquisas conhecidas
É preciso incentivar
Para campos e cidades
Para todos poderem usar.

Paulo Roberto dos Santos (Paulo Poeta) - Assentamento Zumbi 

dos Palmares Núcleo III – Campos – RJ



Natureza 
Meu pai me criou
Meu Deus, lá no céu 
Meu Jesus Salvador

Eu nasci lá no sertão
Nesse lugar fui criado
Por isso resolvi
Plantar um jardim sagrado
Com ervas medicinais
Plantas de Grande valor

Pois lá era um deserto
Difícil ir um doutor
O povo morava lá doente
Passava mal
Saia em lombo de burro
Num trilhozinho lamaçal

Eu moro nesse sertão
Um lugar muito bonito
Tem uma montanha de pedra
Que se chama Três Picos

Vive o povo na cidade
No meio de tanta beleza
Venha cá no meu sertão
Conhecer a natureza

Poema de Seu Hermínio Botelho nascido em Três Picos Nova 

Friburgo no ano de 1935, falecido em 2016. Grande Referência 

Cultural da Região.
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O Inventário de Referências Culturais 
das Comunidades Quilombolas do Vale 
do Ribeira: desafios metodológicos e 
desdobramentos na luta quilombola por 
direitos

Anna Maria Andrade,  Luiz Marcos de França Dias (Luiz Ketu) e Raquel Pasinato

Resumo: O artigo aborda o processo de elaboração do 
inventário de referências culturais entre as comuni-
dades quilombolas do Vale do Ribeira, focalizando de-
safios	metodológicos	 e	 principais	 resultados	 e	 desdo-
bramentos, bem como o Registro do Sistema Agrícola 
Quilombola como patrimônio brasileiro e a necessidade 
de construir diálogos com políticas públicas de educa-
ção para descolonizar o pensamento. 

Palavras-chave: Quilombos, patrimônio cultural ima-
terial, sistema agrícola, educação.

O lugar e o nosso Lugar

O	 lugar	 do	 qual	 se	 fala	 neste	 artigo,	 geografica-
mente,	fica	ao	sul	do	Estado	de	São	Paulo	e	a	 leste	do	
Paraná, conhecido como Vale do Ribeira. Uma região 
com um passado secular que passou por vários ciclos 
econômicos e socioambientais. O Vale do Ribeira abriga 
há séculos um conjunto diverso de culturas ancestrais 
incluindo povos indígenas e comunidades tradicionais 
que nascem do processo colonial, como as comunidades 
caiçaras, caipiras e quilombolas. Povos e comunidades 

cujos modos de vida dependem de uma relação susten-
tável com o meio ambiente para continuarem existindo. 
Não por acaso, os territórios quilombolas do Vale do Ri-
beira representam uma área superior a dois milhões de 
hectares e mantêm mais de 85% de suas áreas de Mata 
Atlântica preservadas (MMA/IBGE, 2002).

Os povoados negros no Vale do Ribeira começa-
ram a surgir desde a chegada dos primeiros africanos 
na região no século XVI e XVII, a partir de movimen-
tos de resistência às condições de trabalho a que foram 
submetidos no regime escravista. Quando a atividade 
de mineração entrou em decadência na região, e mui-
tos dos fazendeiros e exploradores abandonaram suas 
terras e partiram rumo às minas de ouro no interior do 
Brasil, os trabalhadores negros permaneceram nessas 
áreas dando origem a novos povoamentos. Assim foram 
se formando as comunidades negras que ocupam ter-
ritórios	às	margens	do	Rio	Ribeira	e	seus	afluentes	até	
os dias de hoje (STUCCHI et al, 2000). Há cerca de 400 
anos, os quilombolas estabelecem fortes vínculos com o 
uso	da	terra	e	a	floresta	atlântica.	Passaram,	junto	com	a	
região, por vários ciclos e por transformações do modo 
de vida decorrente de novos elementos na sua cultura e 
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Mapa: localização das comunidades quilombolas participantes do inventário cultural 
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Quilombos

seu território. Embora tenham seus direitos territoriais 
assegurados pela Constituição de 1988, o reconhecimen-
to e a titulação dos quilombos no Brasil é um processo 
lento e burocrático, cada vez mais ameaçado de parali-
sação total. Segundo dados da Fundação ITESP (Insti-
tuto de Terras de São Paulo), na porção paulista do Vale, 
existem 33 comunidades quilombolas com processos de 
regularização fundiária em andamento. Dessas, 29 estão 
com território reconhecido pelo Estado, 4 com pedidos 
de reconhecimento aberto e 6 parcialmente tituladas.

Vale lembrar que os quilombolas são comunida-
des negras rurais que passam por diversas formas de 

racismo estrutural existente no Brasil (ALMEIDA, 2018, 
passim), e as políticas ambientais aplicadas na região já 
contribuíram muito para o esvaziamento cultural pois 
criminalizam as práticas tradicionais e alimentam o 
falso paradigma da “conservação sem gente”.

O	 Vale	 está	 na	 Bacia	 Hidrográfica	 do	 Rio	
Ribeira de Iguape e no Complexo Estuarino La-
gunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, área com 
aproximadamente 28.569 km2 (2.856.963 ha), que in-
terliga o sudoeste do estado de São Paulo e o sudeste do 
estado do Paraná. Trata-se do mais importante remanes-
cente de Mata Atlântica no Brasil.
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Na literatura encontramos muitas descrições sobre 
a região, sob vários olhares, tanto ambientais, sociais, 
econômicos e culturais. Contrastando à riqueza socio-
ambiental da região, sempre chama atenção os núme-
ros do IDH - (Índice de Desenvolvimento Humano), 
um dos menores dos estados de São Paulo e Paraná. 
Segundo dados do IBGE (2013), o índice gira em torno 
de 0,641 e 0,754. Os impactos e ameaças iminentes ao 
patrimônio socioambiental são potencializados pelas 
grandes disparidades sociais, que aumentam o risco de 
vulnerabilização. 

Realmente a região tem carências de políticas pú-
blicas de saúde, educação e, de forma geral, de um 
modelo de desenvolvimento compatível com sua vo-
cação socioambiental. Resulta disso que o lugar e sua 
gente são vistos pelo Estado e pela sociedade com su-
perioridade, e os gestores públicos insistem em trazer 
de fora, sem escuta, fórmulas e receitas prontas para 
desenvolver a região, geralmente copiando modelos 
de desenvolvimento de outras regiões consideradas 
bem-sucedidas economicamente no estado. Entretan-
to, não costumam ponderar sobre os custos e riscos 
socioambientais desses modelos de desenvolvimento. 
Falta aos executores de políticas considerarem que a 
existência do patrimônio cultural e ambiental da região 
abre caminho para outro modelo de desenvolvimento, 
contemplando a perspectiva de inclusão social, manu-
tenção dos recursos naturais e, com isso, sendo possível 
assegurar o bem viver das comunidades locais. 

Vale lembrar que os quilombolas são comunidades 
negras rurais que passam por diversas formas de ra-
cismo estrutural existente no Brasil (ALMEIDA, 2018, 
passim), e as políticas ambientais aplicadas na região já 
contribuíram muito para o esvaziamento cultural pois 
criminalizam as práticas tradicionais e alimentam o 
falso paradigma da “conservação sem gente”.

O	 Vale	 está	 na	 Bacia	 Hidrográfica	 do	 Rio	 Ribei-
ra de Iguape e no Complexo Estuarino Lagunar de 
Iguape-Cananéia-Paranaguá, área com aproximada-
mente 28.569 km2 (2.856.963 ha), que interliga o sudo-
este do estado de São Paulo e o sudeste do estado do 
Paraná. Trata-se do mais importante remanescente de 
Mata Atlântica no Brasil.

Na literatura encontramos muitas descrições sobre 
a região, sob vários olhares, tanto ambientais, sociais, 
econômicos e culturais. Contrastando à riqueza socio-
ambiental da região, sempre chama atenção os núme-
ros do IDH - (Índice de Desenvolvimento Humano), 
um dos menores dos estados de São Paulo e Paraná. 
Segundo dados do IBGE (2013), o índice gira em torno 
de 0,641 e 0,754. Os impactos e ameaças iminentes ao 
patrimônio socioambiental são potencializados pelas 
grandes disparidades sociais, que aumentam o risco de 
vulnerabilização. 

Realmente a região tem carências de políticas pú-
blicas de saúde, educação e, de forma geral, de um 
modelo de desenvolvimento compatível com sua vo-
cação socioambiental. Resulta disso que o lugar e sua 
gente são vistos pelo Estado e pela sociedade com 
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superioridade, e os gestores públicos insistem em tra-
zer de fora, sem escuta, fórmulas e receitas prontas 
para desenvolver a região, geralmente copiando mode-
los de desenvolvimento de outras regiões consideradas 
bem-sucedidas economicamente no estado. Entretan-
to, não costumam ponderar sobre os custos e riscos 
socioambientais desses modelos de desenvolvimento. 
Falta aos executores de políticas considerarem que a 
existência do patrimônio cultural e ambiental da região 
abre caminho para outro modelo de desenvolvimento, 
contemplando a perspectiva de inclusão social, manu-
tenção dos recursos naturais e, com isso, sendo possível 
assegurar o bem viver das comunidades locais. 

Patrimônio cultural como instrumento de 
afirmação de direitos territoriais

Em 1987, foi trazida uma proposta de desenvolvi-
mento regional que prometia gerar emprego e renda e 
assim tirar o Vale da “pobreza”. O projeto em pauta era 
a construção de um complexo de usinas hidrelétricas 
no Rio Ribeira de Iguape. Os formuladores do projeto 
não consideraram que esse rio é a alma do Vale do Ri-
beira, um marcador da identidade regional, nem que 
os serviços ecossistêmicos que ele presta, bem como 
seus recursos, são necessários para a manutenção do 
modo de vida de dezenas de comunidades tradicio-
nais que vivem em territórios por onde passa. Para as 

1 Tijuco Alto seria a primeira obra do complexo de usinas hidrelétricas planejado para o Rio Ribeira, que previa a construção de 4 barragens: 

Tijuco Alto, em Adrianópolis (PR), Itaóca, em Itaóca (SP), Funil, em Iporanga/Itaóca (SP) e Batatal, em Eldorado (SP)

comunidades tradicionais da região, barrar o Rio Ri-
beira	significava	uma	ameaça,	significava	destruir	não	
apenas uma fonte de alimento, mas também apagar as 
histórias das comunidades, as histórias do nego d’água. 
A barragem do Rio Ribeira alteraria de maneira irrever-
sível a paisagem cultural da região. 

Naquele momento, se iniciava uma luta histórica que 
durou 30 anos contra um empreendimento que iria ala-
gar	territórios	tradicionais	e	destruir	florestas	nativas	e	
os modos de fazer e viver de mais de 60 comunidades que 
vivem ao longo das margens do Ribeira, desde o Paraná 
até Iguape, município onde o rio deságua no mar. Essa 
história é bem detalhada no livro “Moab: a saga de um 
povo”, de Maria Aparecida Mendes Pinto (PINTO, 2014). 

Várias ações de resistência aconteceram, a partir 
da organização das comunidades, especialmente os 
quilombolas, contra o empreendimento de Tijuco Alto1 
. Já no início da década de 2000, uma forma de enfren-
tamento encontrada pelas organizações quilombolas e 
seus parceiros foi mostrar o impacto que um empreen-
dimento dessa monta teria na cultura desse povo e qual 
a relevância da cultura ancestral quilombola do vale do 
Ribeira para o Brasil. Nesse momento, a parceria entre 
as associações quilombolas e o Instituto Socioambien-
tal (ISA) já havia sido estabelecida e juntamente com 
o Movimento dos Ameaçados por Barragem (MOAB) 
e a Equipe de Articulação e Assessoria às Comunida-
des Negras (EAACONE), os quilombolas buscaram um 
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diálogo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). O Iphan, naquele momento, 
estava consolidando as primeiras ações voltadas à pro-
teção	do	patrimônio	histórico	edificado	em	Iguape,	e	se	
dedicava também à elaboração de um dossiê para chan-
cela da paisagem cultural do Vale do Ribeira, no qual o 
Rio Ribeira era referência central. Um dos resultados 
desse trabalho foi a criação de uma rede de comunida-
des, movimentos e instituições motivada para proteger 
o patrimônio imaterial do Vale do Ribeira. É justamente 
nesse contexto que a demanda das comunidades qui-
lombolas de realizar um inventário cultural quilombola 
para enfrentar as ameaças aos seus territórios encontra 
acolhimento dentro do Iphan. 

Paralelamente à luta contra a barragem, em 2007, 
as comunidades quilombolas realizaram um trabalho 
de dois anos de discussão e elaboração de um diagnós-
tico, que levantou demandas prioritárias de 14 terri-
tórios quilombolas do médio e alto Ribeira, intitulado 
“Agenda Socioambiental Quilombola”. Dentre elas, 
surgiu,	 com	 significativa	 expressividade,	 a	 proposta	
de realizar um levantamento cultural visando conhecer 
melhor o que as comunidades mantinham vivo, as prin-
cipais ameaças aos bens culturais existentes e também 
mapear aspectos culturais que estavam sendo perdidos 
com a morte dos ancestrais detentores dos saberes. 

Alinhando as duas estratégias, trazidas pela luta e 
resistência à hidrelétrica de Tijuco Alto e pela neces-
sidade de dar visibilidade ao patrimônio cultural qui-
lombola e, consequentemente, fortalecer a luta pela 
manutenção dos territórios, as associações quilom-
bolas, o ISA e as organizações parceiras iniciaram a 
construção de um projeto, visando captar recursos para 
realizar o levantamento de informações sobre a cultu-
ra	 quilombola.	 O	 ISA	 conseguiu	 financiamento	 para	
o projeto, dando início, em 2009, ao levantamento de 
bens culturais quilombolas aplicando a metodologia 
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) 
desenvolvida pelo Iphan. 

O inventário de referências culturais de comunida-
des quilombolas do Vale do Ribeira mostrou e reavivou 
os alicerces desse patrimônio cultural baseados em seus 
modos de fazer e viver em profunda relação com o meio 
ambiente e reforçou a premissa de que a manutenção 
desse patrimônio requer prover meios para que as fu-
turas gerações permaneçam no seu território. Ao mes-
mo tempo, tornou visível que os povos quilombolas são 
produtores de conhecimentos e saberes transmitidos 
pelas gerações ao longo dos tempos e que essa resistên-
cia propiciou a manutenção da cultura e de seus terri-
tórios em meio a tantas adversidades e ausências por 
parte do Estado brasileiro. Ou seja, demonstrou que é 
preciso fortalecer contextos de transmissão de saberes 
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em espaços de educação formal e não formal para cola-
borar com a salvaguarda desse patrimônio. 

Neste artigo, será descrito como as comunidades 
quilombolas e seus parceiros realizaram o Inventário, 
quais	foram	os	desafios	metodológicos,	resultados	e	al-
guns desdobramentos do processo para os sujeitos de-
tentores desse patrimônio imaterial inventariado. 

Desafios metodológicos e a formação de 
pesquisadores quilombolas

A construção do inventário de referências culturais 
quilombolas do Vale do Ribeira envolveu 16 quilom-
bos localizados em 5 municípios: quilombo Mandira 
(Cananéia); quilombo Morro Seco (Iguape); quilombos 
Abobral, Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, 
Nhunguara, Galvão, São Pedro e Ivaporunduva (Eldo-
rado); quilombos Maria Rosa, Pilões, Praia Grande, 
Bombas e Porto Velho (Iporanga); e quilombo Cangume 
(Itaóca).

As associações quilombolas se envolveram desde o 
início e indicaram os representantes comunitários que 
acompanhariam a realização do inventário, partici-
pando	das	reuniões	de	trabalho,	oficinas	e	entrevistas.	
Assim se formou um grupo com 20 representantes qui-
lombolas que atuaram na mediação entre os técnicos e 
as comunidades, no suporte para mobilização e arranjo 
logístico das atividades de campo, e como pesquisado-
res realizando o levantamento do patrimônio cultural 

em suas comunidades. A presença ativa dos pesquisa-
dores quilombolas, ao mesmo tempo que trouxe ques-
tões para o método do INRC, consistiu sem dúvida em 
uma das principais fortalezas do processo. 

Em novembro de 2009, reuniram-se no quilombo 
Ivaporunduva, pela primeira vez, a equipe de traba-
lho do inventário. Nessa ocasião, estavam presentes, 
além dos quilombolas, os técnicos do Iphan, do ISA 
e representantes da EAACONE. Durante dois dias, o 
grupo reunido conversou sobre três principais questões:

-	 a	 importância	 de	 identificar	 e	 salvaguardar	 os	
bens culturais quilombolas em contexto de ameaça aos 
seus territórios tradicionais;

- os termos da Política Nacional de Patrimônio Ima-
terial (PNPI), que institui o Registro e Salvaguarda de 
bens intangíveis e o desvio de foco que, enquanto nas 
políticas de patrimônio material recai sobre os bens 
tombados, na estratégia da PNPI se lança sobre os 
sujeitos detentores dos bens e seus contextos de produ-
ção e reprodução cultural; 

- sobre a metodologia do INRC, incluindo as cate-
gorias	classificatórias	dos	bens	culturais	e	seus	instru-
mentos de coleta e sistematização de dados primários 
e secundários; foi feito também um primeiro exercício 
prático para ampliar a familiaridade com as perguntas 
e	códigos	dos	questionários	e	fichas	que	compõem	o	es-
copo do INRC.

A partir desse primeiro contato com o INRC, ini-
ciou-se um trabalho que durou 3 anos intensos de 
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construção coletiva dos pesquisadores quilombo-
las com os técnicos do ISA. Logo no início do traba-
lho, a equipe realizou reuniões de planejamento e, ao 
se debruçar sobre os questionários de entrevista do 
INRC,	 identificou	 a	 necessidade	 de	 fazer	 adaptações	
para tornar o material mais próximo da realidade 
quilombola. Ocorre que a metodologia do INRC, tal 
como formulada pelo Iphan, possui um certo grau de 
complexidade, exigindo experiência com descrição 
densa e a sistematização analítica de uma série de as-
pectos, tornando-o demasiadamente técnico para ser 
aplicado por pesquisadores comunitários não fami-
liarizados com esses modelos epistêmicos. É evidente 
e compreensível que os instrumentos do INRC foram 
construídos em um nível abstrato e genérico para pode-
rem	ser	aplicados	a	variados	contextos,	porém,	dificul-
tam o trabalho se os agentes da pesquisa forem repre-
sentantes das comunidades tradicionais e não técnicos 
acadêmicos. 

A equipe seguiu, como eixo norteador da pes-
quisa,	 a	 classificação	 oficial	 prevista	 nas	 categorias	
do patrimônio imaterial - celebrações, formas de ex-
pressão,	ofícios	e	modos	de	fazer,	lugares	e	edificações	
- pois todo o instrumental de coleta e sistematização de 
dados é estruturado a partir dessa base. Muitos bens 
culturais, quando abordados em seus múltiplos aspec-
tos,	podem	ser	classificados	em	mais	de	uma	categoria.	
Esse dilema acompanhou a equipe ao longo de toda 
a	 pesquisa,	 e	 a	 forma	 de	 reduzir	 classificações	 exclu-
dentes foi segmentar os bens e criar uma lista de “bens 

Sandra Rosa de Oliveira, pesquisadora quilombola, entrevistando seu 

tio Osvaldo dos Santos na roça, no Quilombo Porto Velho (2010). Foto: 

Anna Maria Andrade.

culturais associados” para remeter o leitor a outros cam-
pos correlatos do patrimônio cultural quilombola. 

A adequação metodológica mais objetiva que esse 
inventário fez foi a alteração parcial dos questionários 
de entrevistas, para permitir que os pesquisadores 
quilombolas pudessem conduzir o trabalho. Os ajustes 
nos questionários foram essenciais para tornar com-
preensíveis as perguntas, e isso implicou em: 1) tornar 
as perguntas menos gerais e abstratas e aproximá-las à 
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realidade das comunidades colocando o tema da entre-
vista no enunciado, ao invés de tratá-lo genericamente 
como “bem”; 2) suprimir perguntas ou detalhamentos 
que não se aplicavam ao tema, ou considerados irrele-
vantes; 3) adaptar a linguagem, utilizando termos me-
nos técnicos e mais coloquiais. A adaptação dos questio-
nários foi feita conjuntamente pela equipe em reuniões. 
Os quilombolas puderam indicar as perguntas que não 
faziam sentido, e os melhores termos ou recortes para 

aplicação das perguntas.
Outro	desafio	da	pes-

quisa	foi	a	própria	defini-
ção dos bens culturais. Se 
a cultura expressa um sis-
tema de conhecimentos, 
práticas	 em	 fluxos	 que	
conectam diversas esfe-
ras da vida social, econô-
mica, histórica, estética 
e simbólica, como operar 
recortes	 para	 definir	 um	
“bem cultural?” Como 
segmentar e nomear 
unidades descritivas que 
façam sentido para os de-
tentores?

O inventário foi 
respondendo a essas perguntas a partir do retorno 
que	 as	 comunidades	 quilombolas	 davam	 em	 oficinas	
e	 entrevistas.	 Os	 nomes	 para	 identificar	 os	 “bens”,	
que	 não	 existiam	 a	 priori	 no	 fluxo	 da	 vida	 cotidiana	

das comunidades, foram criados em associação ao 
“fazer”, à realidade vivida das comunidades. Os cami-
nhos trilhados nesse sentido foram uma possibilidade, 
entre muitas, que surgiram ao longo da construção do 
inventário, e se inspiraram em experiências anteriores 
no campo da patrimonialização de povos tradicionais, 
como no caso da arte kusiwa dos Waiapi (GALLOIS, 
2006, passim).

O processo de trabalho com as comunidades começou 
com a realização de 16 reuniões, uma em cada quilombo, 
buscando captar o que a comunidade considerava ser o 
seu patrimônio cultural. As respostas a essa pergunta vi-
nham em forma de mais perguntas, pois o conceito de 
patrimônio não parecia, até aquele momento, considerar 
nada do que os quilombolas poderiam “ter” ou “ser”. O 
inventário foi promovendo assim, aos poucos, um outro 
olhar para si, e descortinando as riquezas do que antes 
parecia ser “somente” a vida sendo vivida. 

A partir do diálogo nessas reuniões, foram constru-
ídos os painéis contendo uma série de saberes e fazeres, 
espaços e histórias. A partir desse material, a equipe 
orientou todo o processo posterior de pesquisa. Os ele-
mentos	 que	 surgiram	 nesse	momento	 foram	 classifi-
cados nas categorias do patrimônio imaterial e, dessa 
forma, a equipe estabeleceu uma agenda de entrevistas 
para aplicar os questionários do INRC. 

A	 definição	 da	 nomenclatura	 dos	 bens	 culturais	
também suscitou alguns debates. Às vezes, as comuni-
dades davam nomes diferentes para as mesmas coisas, 
ou coisas semelhantes. Por exemplo, as práticas desen-
volvidas pelos raizeiros, benzedeiros, curandeiros e 
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feiticeiros têm aspectos comuns e algumas diferenças, 
que variam também conforme o lugar e o interlocutor. 
Para não suprimir a riqueza dessas variações, os modos 
de fazer dessas pessoas especializadas em cuidar foram 
reunidos pelo nome “Modos de Curar”; e, no texto, as 
especificidades	foram	apontadas.	

Também	as	comunidades	refletiram	sobre	utilizar	no-
mes antigos ou atualizá-los: Exemplos: entrudo ou carna-
val? Mutirão ou puxirão? A solução foi sempre trazer todos 
os nomes e todas as variações descritivas dos bens para 
mostrar a dinâmica viva do sistema cultural quilombola. 
Criar	nomes	fixos	no	inventário	poderia	restringir	esse	mo-
vimento natural de revisão, atualização e transformação. 

O pressuposto teórico do caráter dinâmico e his-
tórico dos sistemas culturais (CUNHA, 2005, passim) 
se relaciona com outro aspecto da metodologia, que é 
a	classificação	dos	bens	culturais	quanto	à	 sua	condi-
ção: “íntegro”, “memória” ou “ruína”. Essas categorias 
visam captar a situação dos bens culturais quanto à sua 
“vitalidade” no momento de realização da pesquisa. No 
inventário de referências culturais quilombolas essas 
categorias foram aplicadas ao conjunto de bens cultu-
rais levantados nas comunidades e suscitou a tabulação 
de	 dados	 que	 pode	 ser	 conferida	 na	 publicação	 final.	
Passados mais de 7 anos da conclusão desse trabalho, 
algumas considerações podem ser tecidas, levando em 
conta	reflexões	posteriores.	

Quando	o	INRC	foi	aplicado,	a	equipe	teve	dificul-
dade	de	trabalhar	com	a	classificação	sobre	a	vitalidade	

dos bens, tanto por razões de ordem teórico-metodo-
lógica como política. As categorias parecem pressupor 
que existem bens culturais que não se alteraram no 
tempo (os bens “íntegros”), entretanto, mesmo bens 
considerados íntegros não apresentam característi-
cas e contextos de produção iguais ao contexto de seu 
surgimento. Essa questão suscitou ambiguidades de 
classificação	 em	 alguns	 casos.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 as	
categorias “memória” e “ruína” nem sempre são niti-
damente	 distinguíveis.	 Além	 disso,	 essa	 classificação	
reflete	 a	 preocupação	 de	 identificar	 bens	 ameaçados	
sob a ótica da perda cultural, quando o foco e interes-
se dos detentores muitas vezes recai sobre os processos 
de transformação e produção. No inventário cultural 
quilombola,	 vale	 reforçar	 que	 a	 identificação	 de	 bens	
culturais	 classificados	 como	 memória	 ou	 ruína	 foi	
acompanhada	de	uma	reflexão	crítica	sobre	os	fatores	
externos que ocasionaram tais mudanças, como a cri-
minalização de atividades tradicionais como a agricul-
tura e o extrativismo. Fundamental não desagregar os 
números da análise para não incorrer em conclusões 
que reiteram velhos discursos na linha das teses sobre 
aculturação. Finalmente, ainda no que tange às cate-
gorias	de	classificação	da	vitalidade	dos	bens	culturais,	
caberia envolver os sujeitos detentores na decisão sobre 
aplicabilidade dessas categorias com base em sua reali-
dade e objetivos. 

A presença ativa de pesquisadores quilombolas 
na pesquisa aproximou as comunidades do projeto, 
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que se converteu também em um espaço de formação 
de lideranças e da juventude, seja por meio do uso de 
ferramentas de pesquisa, seja pela percepção da impor-
tância dos conteúdos para a salvaguarda do patrimônio 
e da memória social quilombola, seja pela criação de es-
paços de transmissão intergeracional de conhecimen-
tos e memórias do passado. 

A participação dos quilombolas no inventário re-
presentou, portanto, um ganho metodológico e polí-
tico. Primeiro porque incidindo a partir dos sujeitos, 
qualquer ação de salvaguarda tende a se tornar mais 
eficaz.	 Segundo	 porque	 abre	 caminhos	 para	 o	 prota-
gonismo e autodeterminação das comunidades no uso 
das políticas públicas para defesa dos seus direitos.  

Patrimônio imaterial quilombola: tempo,  
espaço,  natureza e cultura

Os resultados do levantamento realizado nos 16 
quilombos do vale do Ribeira foram publicados em um 
livro intitulado Inventário Cultural de Comunidades 
Quilombolas do Vale do Ribeira (ANDRADE e TATTO, 
2013)2. O trabalho traz a descrição de 180 diferentes bens 
culturais ligados a inúmeras práticas e conhecimentos 
que sustentam os modos de pensar, fazer e viver des-
sas comunidades. Desse conjunto, 29 são celebrações, 
24 são formas de expressão, 23 são ofícios e modos de 
fazer,	75	são	lugares	e	29	são	edificações.	

2	 	Disponível	para	download	em:	https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/pdf-publicacao-final_inventario.pdf	).

O	número	expressivo	de	bens	culturais	identificados	
reflete	uma	opção	metodológica	de	segmentar	proposi-
talmente alguns elementos. Embora fosse possível reunir 
bens	de	natureza	semelhante	em	uma	unidade	signifi-
cativa,	a	escolha	foi	feita	para	garantir	que	ficasse	visível	
e bastante detalhada a descrição dos múltiplos aspectos 
que formam os bens culturais. Para dar a dimensão in-
ter-relacional	dos	bens,	ao	final	de	cada	verbete,	foi	apre-
sentada uma lista de “bens culturais associados”.

O inventário mostra que boa parte dos bens que in-
tegram o patrimônio cultural das comunidades quilom-
bolas são práticas construídas historicamente a partir 
do território com uma complexa interação com a natu-
reza. As atividades realizadas em diferentes espaços da 
floresta,	do	rio,	da	roça,	do	quintal	e	da	casa	desenvol-
veram, e foram desenvolvidas por um vasto repertório 
de saberes sobre as dinâmicas ecológicas do território 
e com base nos valores que orientam a vida social nos 
quilombos.

A produção da vida material inclui agricultura, pes-
ca, caça, construção de casas, artefatos (canoas, pilões, 
monjolos, moendas, peneiras, apas, balaios, esteiras) 
e artesanatos (alguns artefatos de uso para a venda e 
vários em miniatura). Essas atividades envolvem o ma-
nejo e a conservação da agrobiodiversidade na Mata 
Atlântica	 e	 arranjos	 sociais	 específicos	 para	 executá-
-las. Tais atividades não estão separadas da esfera da 
vida simbólica e ritual. As festas, bailes e celebrações 
reúnem os membros da comunidade e muitas vezes 
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das comunidades vizinhas, fortalecem laços afetivos, 
espirituais e políticos e impulsionam a realização de 
atividades produtivas. Narrativas míticas e elabora-
ções rituais e artísticas dos ciclos de vida e morte e as 
práticas de cuidado e cura, também envolvem relações 
entre pessoas e entre pessoas e recursos da natureza. 
O conjunto de práticas desenvolvidas pelos quilombolas 
envolve o manejo de centenas de recursos naturais em 
seus territórios tornando evidente a relação de “inter-
dependência entre a diversidade biológica e a diversi-
dade cultural” (CUNHA, 2005).

As	29	celebrações	identificadas	no	inventário	são	fes-
tas comunitárias, religiosas ou não, com duração variável 
e que envolvem mobilização coletiva integrando diferen-
tes famílias e gerações. Geralmente são celebrações com 
datas	 fixas.	 As	 festas	 grandes,	 que	 podem	 durar	 até	 3	
dias, reúnem pessoas de várias comunidades. Boa par-
te das celebrações são feitas para homenagear o Divino 
Espírito Santo e diversos santos e santas católicos: São 
Sebastião, São José, São João, São Pedro, Santo Antônio, 
São Benedito, Nossa Senhora do Rosários dos Homens 
Pretos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das 
Neves, São Miguel Arcanjo, entre outros. As festas dedi-
cadas aos santos são compostas de momentos dentro da 
igreja, colocação de mastros, e depois bailes, com bingo, 
queima de fogos e oferta de alimentos. Algumas dessas 
festas são promessas de pessoas que, uma vez atendidas 
pelo milagre, realizam todos anos, em sua casa, uma 
pequena celebração religiosa, com rezas e velas em seu 
louvor. Familiares podem assumir a continuidade des-
ses encontros quando a pessoa que fez a promessa vem 

a falecer. Há também celebrações de Quaresma que não 
envolvem baile, mas podem ser realizadas com pro-
cissões noturnas conhecidas como Recomendação das 
Almas. Além disso, algumas comunidades participam 
do circuito de visitas da Folia de Reis. Existem também 
festas não religiosas, como a Festa da Ostra e festas de 
associações quilombolas. A dança de São Gonçalo, santo 
também muito cultuado na região, é feita por promes-
sa,	sem	data	fixa.	Os	elementos	constitutivos	da	dança	
foram descritos em formas de expressão, mas a dança 
poderia	também	ser	classificada	como	celebração.

A riqueza ritual dos festejos quilombolas enseja 
uma forma de ocupação do território que envolve di-
ferentes	espaços,	por	exemplo,	a	floresta	para	extração	
de madeiras para mastros, as áreas agrícolas que forne-
cem alimentos para as celebrações, as igrejas, casas de 
pessoas,	os	morros	onde	se	fixam	os	cruzeiros,	e	outras	
áreas coletivas das comunidades. Todo o sistema ritual 
que envolve a bandeira do Divino, com procissões que 
circulam entre as comunidades, imprime uma dinâmi-
ca bastante relevante para a sociabilidade na região. Da 
mesma forma, a Festa de São Pedro, do quilombo São 
Pedro, e a festa de Nossa Senhora dos Rosários dos Ho-
mens Pretos, de Ivaporunduva, também são momentos 
de sociabilidade intercomunitária.

As formas de expressão trazem as danças, muitas 
delas praticadas nos tempos em que os puxirões eram 
o arranjo de trabalho coletivo mais comum nos quilom-
bos do Vale do Ribeira para cumprir tarefas agrícolas e 
construções.	Dos	 24	 bens	 identificados,	 13	 são	 passos	
de dança ou brincadeiras ligados aos bailes de puxirão, 
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evidenciando a importância do trabalho agrícola para 
manifestações lúdicas e artísticas nos quilombos. Cana 
verde, cobra verde, dai-mão, mão-esquerda, fandango, 
xote balanceado, forró, mazurca, rancheira são algumas 
identificadas.	Essas	danças	são	feitas	sequencialmente	
ao longo de um baile de puxirão, e cada uma delas 
envolve cantigas, passos e dinâmicas diferentes, que 
poderiam ter sido reunidas em uma unidade mais 
abrangente: “danças de puxirão”.

Também entre as formas de expressão foi incluída a 
Romaria de São Gonçalo, possivelmente a dança ritual 
mais praticada e que envolve uma sequência complexa 
de passos realizados diante do altar montado para o 
santo. Merece destaque também a Missa Afro, trazendo 
elementos da identidade africana para as celebrações 
religiosas que ocorrem na igreja. 

Os Ofícios e Modos de Fazer constituem o grupo de 
bens culturais que mais se relacionam com atividades 
de manejo da natureza nos territórios quilombolas. São 
descritos nessa categoria os conhecimentos e práticas 
empregados na produção da vida cotidiana, principal-
mente o trabalho agrícola e sua organização coletiva 
em puxirões. Incluem também os modos de processar 
os alimentos da roça e uma série de artefatos confec-
cionados	 para	 esse	 fim:	 pilões,	 monjolos,	 moendas,	
peneiras e balaios. Já nesse momento, a centralidade 
do trabalho agrícola e os múltiplos aspectos envolvidos 
nesse	sistema	ficaram	evidentes	para	a	equipe	de	pes-
quisa do inventário. A agricultura apareceu como um 
universo que colocava em movimento muitos aspectos 
da vida social dentro das comunidades, ultrapassando 

as atividades estritamente produtivas no espaço das ro-
ças. Ao “modo de fazer roça”, foram se associando um 
conjunto	de	bens	culturais	classificados	nas	categorias	
de	celebrações,	formas	de	expressão,	lugares	e	edifica-
ções, constituindo seu caráter sistêmico. Assim, fazem 
parte do sistema agrícola os contextos de partilha des-
ses alimentos (celebrações), as danças de puxirão (for-
mas de expressão), os espaços de cultivo (lugares) e as 
casas	de	farinha	(edificações).	

Outros trabalhos associados à segurança alimen-
tar como a pesca e a caça também foram mencionados, 
além dos modos de construção de casas de pau-a-pique 
e da canoa. Ofícios como da parteira, dos benzedores e 
raizeiros e lideranças religiosas (capelões e de centros 
espíritas) também apareceram compondo um conjunto 
de diferentes práticas de cuidado. Práticas e conheci-
mentos associados ao rio apareceram no modo de fazer 
canoa e ofício de canoeiro que envolvem os saberes em-
pregados no feitio das canoas e navegação.

A descrição dos bens culturais nessa categoria de-
monstra a variedade de espécies cultivadas, coletadas e 
capturadas pelos quilombolas e o território como base 
de sustentação desses modos de vida. 

Na categoria dos Lugares, foram descritos os espa-
ços onde se encontram, em cada território quilombola, 
referências para a memória histórica das comunidades, 
para as atividades cotidianas e de geração de renda, e 
para	a	imaginação	artística	e	lúdica.	Foram	identifica-
dos 75 lugares nomeados nos 16 quilombos que partici-
param do inventário, incluindo rios, cachoeiras, áreas 
de plantio atuais e antigas (as chamadas capuavas), 
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morros, caminhos históricos e atuais, cemitérios, gru-
tas e pedras. São topônimos que tornam o território um 
campo	repleto	de	significado.	O	Rio	Ribeira	de	Iguape,	
razão primeira dos quilombolas para a implementação 
do projeto do inventário, aparece como bem cultural 
junto com outros bens a ele associados. Os rios são 
cursos d’água que banham mais de um território e nes-
se caso são bens culturais compartilhados. 

Por	 fim,	 a	 categoria	 das	 Edificações	 descreve	 as	
construções íntegras ou em ruínas que integram o sis-
tema dos bens culturais intangíveis. É o caso das igrejas 
e pequenas capelas, fundamentais para a manutenção 
das celebrações, das casas de farinha onde ocorre o 
processamento da mandioca e os centros comunitários 
para a manutenção de diversas danças e formas de ex-
pressão. Dentre os 29 bens nessa categoria, 17 são igre-
jas.	Os	chamados	“tráficos	de	farinha”,	modo	pelo	qual	
os antigos chamavam as construções onde a farinha era 
produzida também são numerosos, e compõem o bem 
cultural	Tráfico	de	Farinha,	ocorrendo	em	quase	todos	
os territórios inventariados e muitas vezes, mais de um 
em cada território. 

A realização do inventário e a contínua sistemati-
zação de conteúdos e diálogos com as comunidades 
promoveu	 uma	 importante	 reflexão	 sobre	 as	 relações	
entre	cultura	e	território,	e	na	identificação	do	patrimô-
nio como estratégia de luta por direitos. O exercício de 
olhar para o próprio modo de vida - para esse jeito de vi-
ver	que	faz	roça,	que	pesca,	anda	na	floresta,	que	mora	
em casa de barro e sintoniza a vida com os ciclos da na-
tureza, que se sente parte da terra, da mata e do rio, esse 

modo de vida que para muitos é considerado atrasado 
- e reconhecer nele um patrimônio cultural, reconhecer 
sua singularidade e riqueza cultural foi transformador 
tanto para a equipe como para muitos quilombolas que 
vivenciaram o inventário. Isso se revelou no seminário 
de conclusão do trabalho, em 2011, e nos encaminha-
mentos que se seguiram a partir desse dia, conforme 
descrito no tópico a seguir deste artigo.

O Inventário revelou que os impactos desse trabalho 
ocorrem simultaneamente dentro e fora das comunida-
des quilombolas. Dentro porque garimpa as memórias, 
reanima os mais velhos, gera curiosidade dos mais jovens 
em entender melhor quem são, de onde vieram e porque 
esses saberes estão sendo reconhecidos pelo Estado e 
pela sociedade. O processo de patrimonialização pro-
moveu encontros de transmissão de saberes entre as 
gerações, como os mutirões agrícolas. Isso é fundamen-
tal, pois a educação não-escolar ocorre de maneira não 
formal, através dos ensinamentos dos mais velhos para 
os mais jovens sobre cultura, política, sexo, economia, re-
ligião, pautados em simbolismos, mitos e valores éticos. 
Isso está relacionado ao ensinar fazendo em diferentes 
contextos, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos 
participam dos processos formativos coletivos (FONSE-
CA, 2014, passim). Antes mesmo de ir à escola, a criança já 
acompanha os pais, mães e demais parentes em diversas 
atividades	na	roça,	na	horta,	no	beneficiamento	da	fari-
nha de mandioca e do arroz, nos mutirões, nas feituras 
de casas, entre outras. Muitas pessoas que hoje são lide-
ranças comunitárias receberam os ensinamentos através 
da prática, da mesma maneira que as práticas assíduas 
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juntamente aos pais, propiciaram o aprendizado dos 
saberes relacionados à roça, aos modos de vida, lugares, 
entre outros, presentes no território.  Valorizar as práti-
cas e propiciar encontros impactam positivamente a ma-
nutenção desse modo de vida.

Também fora, porque, ao publicar os resultados e 
demonstrar a riqueza do sistema cultural quilombola, 
fica	evidente	que	a	memória	social	trazida	por	eles	são	
versões únicas e localizadas da história regional e reve-
lam a importância desses territórios e dessas pessoas 
como documentos vivos do patrimônio cultural brasi-
leiro. Ao fazer isso, as lutas dessas comunidades pela 
garantia de seus direitos ganham força nos espaços de 
enfrentamento e disputas políticas. Um caso concreto 
desse desdobramento são as resoluções da Secretaria 
do Meio de Ambiente de São Paulo atendendo a deman-
da de abertura de roças de coivara dentro das unidades 
de conservação do Vale do Ribeira. 

Como instrumento de luta por direitos, a PNPI repre-
senta uma aliada estratégica tendo em vista que na base 
de sua formulação está o foco nos sujeitos detentores dos 
bens, cabendo ao Estado proteger as condições de repro-
dução social e cultural para que o patrimônio seja manti-
do, isto é, garantindo o território ao qual essas comunida-
des têm direito constitucionalmente reconhecido. 

O registro do sistema agrícola quilombola e 
outros desdobramentos do inventário cultural 

Em	 outubro	 de	 2011,	 o	 Inventário	 foi	 finalizado	
e os resultados foram apresentados em um seminá-
rio, na cidade de Iporanga/SP com as 16 comunidades 
quilombolas envolvidas. Nessa data, após um exten-
so debate e análise dos resultados, as comunidades 
que	 participaram	 definiram	 que	 a	 roça	 quilombola	 é	
uma prática central que associa muitos elementos da 
cultura material e imaterial, agrega vários dos bens in-
ventariados,	e	identificaram	a	necessidade	de	construir	
ações de salvaguarda, de proteção e cuidado das práti-
cas e saberes que envolvem as roças. Decidiram solici-
tar ao Iphan a abertura de um processo de registro para 
patrimônio imaterial, daquilo que a partir desse dia ga-
nhou o nome de Sistema Agrícola Tradicional Quilom-
bola (SATQ), para mostrar para fora sua complexidade 
e seus vários bens culturais associados, mas que para os 
quilombolas é a roça tradicional de cada dia.

O ISA assumiu o compromisso com as associações 
quilombolas parceiras de enviar a solicitação ao Iphan. 
Ao mesmo tempo estavam sendo concluídos o livro do 
inventário (já mencionado) e um vídeo documentário 
lançados em 2013, durante a Feira de Trocas de Semen-
tes e Mudas das Comunidades Quilombolas do Vale do 
Ribeira, que é a ação de salvaguarda mais forte que es-
sas comunidades realizam para proteger e manter sua 
agrobiodiversidade, desde 2008.
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Fizeram parte, também, dos desdobramentos do 
inventário ações de fomento e fortalecimento de grupos 
culturais de música e dança, como a Nhá Maruca do qui-
lombo Sapatu e o fandango e folia de Reis do Quilombo 
Morro Seco. A promoção das práticas e a revitalização da 
cultura imaterial dos quilombolas do Ribeira passaram 
a ser centrais nos trabalhos desenvolvidos em parceria 
com o ISA.

Após	a	finalização	do	inventário,	merece	destaque	a	
construção do Dossiê de Registro do SATQ. Um processo 
realizado entre 2014 a 2017 e que contou com encontros, 

oficinas,	discussões	sobre	os	bens	associados,	produção	
de vídeos, fomentos à realização dos puxirões, além de 
um processo constante de luta política com os órgãos do 
Estado responsáveis pelas autorizações de roças. Sim, 
na Mata Atlântica, para fazer uma abertura de área para 
roça tradicional, é necessária uma autorização de su-
pressão de vegetação. Essa questão do regramento e do 
controle ambiental sobre a prática é historicamente um 
fator que ameaça a continuidade do Sistema Agrícola 
Quilombola há décadas no Vale do Ribeira.
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Os quilombolas nunca se negaram a debater com o 
Estado as alternativas e caminhos para melhorar os pro-
cedimentos e diminuir as burocracias, porque sempre 
respeitaram	os	limites	da	floresta	e	sabem	como	fazer	
a coivara (técnica agrícola tradicional que envolve uso 
controlado do fogo e rodízio de áreas) há séculos. Mesmo 
com	muita	 dificuldade,	 eles	 resistiram	 e	mantiveram	
suas roças em menor proporção, mas que lhes garante a 
manutenção da diversidade alimentar e a transmissão 
da prática entre as gerações. Essa resistência e a dis-
posição ao diálogo das lideranças quilombolas levou a 

conquistas relevantes, com legislações mais inclusivas 
das demandas para a feitura das roças, embora ainda 
haja fases a serem implementadas, se compararmos as 
dificuldades	de	obter	autorizações	15	anos	atrás	e	as	de	
hoje, tem conquistas consideráveis.

Outro destaque, que advém do fato dos territó-
rios e os cultivos da terra serem a essência do viver 
quilombola, se relaciona à necessidade de escoamen-
to da produção agrícola. Em 2012, eles criaram uma 
cooperativa, a Cooperquivale, e, por meio dessa ins-
tituição, têm acessado políticas de comercialização 
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institucional como o PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos) e o PNAE (Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar), possibilitando que a diversidade de 
produção (cerca de 80 variedades) seja comercializada 
e lhes traga renda. Obviamente, nos últimos três anos 
o acesso a essas políticas têm diminuído, em função 
do esvaziamento de orçamento e falta de priorização 
pelo governo federal. Mesmo com essa conjuntura, 
a Cooperquivale vem buscando outros mercados e o 
escoamento da produção das roças está acontecendo, 
fato que potencializa a prática da roça e a permanência 
das gerações mais jovens no território.

O	 Registro	 do	 SATQ	 aconteceu	 oficialmente	 em	
2018, mas o Grupo da Roça, formado por comunitários 
e parceiros, desde 2008, já planejava e executava ações 
de salvaguarda para o Sistema Agrícola. Em 2015, o GT 
colaborou com o Quilombo de Morro Seco, num puxirão 
de colheita de arroz que foi realizado com o intuito de 
mostrar aos jovens como era feito antigamente o puxi-
rão (https://www.youtube.com/watch?v=0Puj2Qs5a8g). 
Desde esse evento, se espalhou uma onda de pequenos 
puxirões nos territórios, relatados pelos quilombolas 
com muito orgulho. Além dos puxirões, os grupos cul-
turais passaram a ser demandados para apresentações 
externas, o que trouxe também uma valorização para 
essas expressões associadas ao SATQ. A chegada do 
SESC no Vale do Ribeira contribuiu para a visibilidade 
regional da cultura quilombola, abrindo espaço para es-
sas vozes nos eventos.

O registro de patrimônio Cultural Brasileiro veio 
fortalecer a luta política dos quilombolas pelo direi-
to de fazer as roças. Em 2018, o estado de São Paulo 
reconheceu a coivara como manejo e criou instrumen-
tos que podem trazer maior autonomia para os terri-
tórios no momento de viabilizar as autorizações. Com 
isso, se avista uma possível mudança de paradigma 
para o entendimento das práticas tradicionais como 
aliadas da conservação (Resolução SMA189/2018).

Outra ação ganhou destaque é a Feira de Trocas 
de Sementes e Mudas, que é a prática de salvaguarda 
consolidada, foi premiada pelo concurso do BNDES de 
Boas Práticas para Sistemas Agrícolas Tradicionais em 
2018 e ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andra-
de do Iphan na categoria ações de excelência no campo 
do patrimônio Cultural Imaterial em 2019. 

No mesmo ano, o GT da Roça começou a dialogar 
com o Iphan a construção mais detalhada do Plano 
de Salvaguarda, que deveria acontecer em 2020 com 
encontros presenciais, mas foi paralisado pelo adven-
to da pandemia. No entanto, em 2019 destacaram-se, 
para além da feira de sementes que já é emblemática, 
duas ações que agregaram força ao SATQ, o Puxirão no 
Quilombo São Pedro (https://medium.com/@socioam-
biental/trabalha-junto-festeja-junto-49aaa62033a1) e a 
escrita coletiva do Livro Roça é Vida.

O Puxirão aconteceu em maio de 2019 e foi orga-
nizado pelo GT da Roça para comemorar o registro, na 
ocasião	as	associações	receberam	o	certificado	do	Iphan	
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e realizaram uma grande festa coletiva com repercus-
são importante na imprensa, especialmente o artigo na 
revista Piauí (BRANDALISE, 2019, passim). 

A construção do Livro Roça é Vida foi uma ação que 
o GT delegou aos professores e educadores quilombo-
las e aquilombados para escrever o que é o SATQ di-
recionado ao público infanto-juvenil. O livro foi coor-
denado pelos professores quilombolas e validado pelo 
GT da Roça em momentos participativos. Ainda não 
foi lançado, mas a proposta é que seja distribuído em 
todas as escolas quilombolas e não quilombolas da re-
gião, além das famílias, como um material de transmis-
são do saber sobre o SATQ.

Em 2020, o GT da Roça conseguiu realizar apenas 
um encontro presencial no início de março. Desde 
então, por conta da pandemia de Covid-19, os qui-
lombolas estão nos seus territórios e continuam seus 
plantios. Eles investiram na luta política para garantir 
seu alimento, enviando ao Estado um pedido de au-
torização emergencial para as roças em 2020 e conse-
guiram: foi a publicação da Resolução SIMA 028/2020. 

Assim,	podem	ficar	no	território	e	fazer	a	abertura	das	
roças sem preocupação de serem punidos pela prática. 
Obviamente precisam cumprir algumas regras ambien-
tais, mas a segurança alimentar está mais bem assegu-
rada para aqueles que têm domínio do seu território e 
podem plantar. O melhor exemplo disso são as entregas 
emergenciais dos produtos do SATQ feitos pela Cooper-
quivale para famílias em situação de vulnerabilidade 
social, no Vale e na periferia de São Paulo já foram 
distribuídas 14 toneladas de alimentos (https://www.
socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/
quilombolas-e-caicaras-ajudam-a-alimentar-a-perife-
ria-de-sp-e-pode-ser-so-o-comeco).

Importante ressaltar que o SATQ do Vale do Ribei-
ra segue fortalecido em função das realidades territo-
riais onde ocorre. O fato de boa parte dos territórios 
estar reconhecida e alguns territórios estar parcial-
mente titulados, permite que os quilombolas estejam 
na terra e continuem seus roçados, seus fazeres, suas 
produções de alimento, o que lhes traz mais seguran-
ça. Quando o território está em disputa, ocupado pelos
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Organização dos produtos para fornecimento de alimentos no contexto da pandemia de Covid-19, na Sede da Cooperquivale, em Eldorado (SP)3. 
Foto: Flavia Nascimento 

3 As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira fornecem há anos produtos para a alimentação de alunos da rede pública do Estado de

São Paulo, mas com a interrupção das aulas por conta da pandemia do Coronavírus, toneladas de alimentos produzidos pela Cooperativa dos

Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira estão se acumulando. O ISA e o Instituto Brasil a Gosto, em parceria com a comunidade caiçara da

Enseada da Baleia e o Instituto Linha D'água, formaram uma campanha cujo valor arrecadado garantiu a compra de 9 toneladas de alimentos da

Cooperquivale para distribuição na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo.

não quilombolas, esse caminho para a autonomia so-
bre seus espaços de vida ainda é longo e quando chega 
uma	pandemia,	se	agravam	os	problemas	dos	conflitos,	
da violência causada pelas disputas da terra e pela fal-
ta de acesso aos recursos vitais como a água. Ou seja, 
a garantia do direito e acesso ao território é uma pre-
missa fundamental para garantir o direito à vida com 
soberania desses povos.

Nesse momento de pandemia, as realidades e as 
condições em que os quilombolas e os demais povos 
indígenas e tradicionais estão em relação à situação 
fundiária de seus territórios dizem muito sobre os 
impactos maiores ou menores da Covid-19 sobre eles. 
Felizmente por enquanto, os quilombos do Ribeira que 
praticam o SATQ estão conseguindo ajudar os mais 

vulneráveis	e	se	manter	saudáveis.	Mas	os	desafios	de	
manter a cultura e os modos de vida estarão sempre 
ligados à conquista do território, que segue ameaçada 
pelos retrocessos dos direitos que acontecem a cada 
momento	no	Brasil.	Há	de	se	ficar	atento,	sempre.

Consideração finais: patrimônio e educação,  
um olhar para o futuro

Pensar o futuro das comunidades quilombolas 
do	Vale	do	Ribeira	 requer	 refletir	 sobre	uma	 luta	his-
tórica pela garantia de direitos essenciais à produção 
da vida. As questões já mencionadas sobre a moro-
sidade do Estado na demarcação e titulação dos ter-
ritórios, a sobreposição de unidades de conservação 



Interações e sentidos: experiências com o Inventário Nacional de Referências Culturais 93

às terras, criminalização do modo de fazer roça, a in-
visibilidade de suas epistemologias, e, de modo geral, 
as ausências de outras políticas públicas como saúde e 
educação, ocasionam, muitas vezes, o êxodo das famí-
lias e a desistência de práticas seculares, adquiridas dos 
ancestrais. As políticas públicas que viabilizam o bem 
viver nos territórios têm um papel central.

No vale do Ribeira, paralelamente ao processo de 
patrimonialização (por meio do inventário e registro do 
STAQ), as comunidades quilombolas junto com movi-
mentos nacionais como a CONAQ e o Movimento Negro 
vêm demandando a implementação de outra política pú-
blica para garantir a manutenção dos contextos de pro-
dução e reprodução sociocultural quilombola: a educa-
ção. É preciso descolonizar o pensamento. Desde 2003, é 
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana nas instituições de educação básica do país, e, 
em	2012,	foram	definidas	as	Diretrizes	Nacionais	Curri-
culares para a Educação Escolar Quilombola.

As	considerações	finais	que	este	artigo	sobre	os	des-
dobramentos das ações de salvaguarda quer introduzir 
são relativas à complementariedade fundamental en-
tre a política de patrimônio e as políticas de educação, 
sobretudo, quando se tratam de povos e comunidades 
tradicionais. Pois enquanto sua cultura se torna pa-
trimônio, a produção de conhecimentos das comuni-
dades quilombolas e de outros povos subalternizados 
pela colonialidade (DIAS, 2020) segue invisibilizada na 
esfera da educação formal. De que modo o Inventário 
e o Registro do Sistema Agrícola Quilombola podem 
alavancar ações no sentido de fortalecer a educação 

diferenciada no contexto escolar e, desse modo, colabo-
rar para o bem viver das comunidades e a manutenção 
de sua cultura? 

Um	dos	grandes	desafios	para	implementar	a	edu-
cação diferenciada quilombola é a ausência de ma-
teriais com conteúdos que consideram a produção 
cultural e de saberes construída historicamente por 
esse povo desde sua chegada forçada no Brasil. Nesse 
sentido, os materiais produzidos no Ribeira no âmbito 
da política de patrimônio têm potencial para fortalecer 
esses conteúdos na educação formal, possibilitando 
reflexões	sobre	a	definição	de	quilombo,	ancestralida-
de negra, territorialidade e coletividade, a origem de 
diversas tecnologias e técnicas como modo de fazer 
casa de pau a pique, modo de fazer canoa e utensílios 
de madeira, cipós e seus usos no cotidiano; origem e 
uso do pilão e do monjolo; origem dos lugares, técni-
cas de plantio e cultivo usados na roça de coivara, entre 
outros. Trazer para a escola os conteúdos do inventá-
rio e do Registro pode ser visto como uma proposta de 
descolonização do saber (MIGNOLO, 2007; SANTOS 
e MENEZES, 2009), cujo objetivo é também valorizar 
a diversidade de saberes e reconhecer as diferentes 
experiências epistemológicas presentes na sociedade 
(SANTOS e MENEZES, 2009). Os materiais produzidos 
podem contribuir com os professores em sala de aula, 
para que os estudantes acessem os diferentes saberes 
e histórias presentes nas comunidades quilombolas do 
Vale do Ribeira. Por exemplo, o inventário se estrutura 
em relatos orais de pessoas muito antigas das comuni-
dades, que são documentos vivos do passado. Há textos 
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de diferentes gêneros como relatos pessoais, contos, 
versos de músicas, anedotas entre outros, o que abre 
um leque de possibilidades de abordagens em dife-
rentes áreas do conhecimento. A forma simples que os 
trechos de relatos quilombolas são apresentados pro-
porciona fácil compreensão textual, podendo ser assi-
milados por estudantes de diferentes idades. Além dis-
so,	o	material	traz	também	gráficos,	imagens	e	mapas	
que ilustram e complementam as informações. A parte 
de literatura oral traz narrativas baseadas em experiên-
cias dos próprios quilombolas, e envolvem mitos e con-
tos muitas vezes comuns nas comunidades. Isso pode 
inspirar escritores e escritoras quilombolas a contar 
as histórias a partir de seus próprios territórios, com 
o auxílio do aprendizado no espaço escolar. Enquanto 
nas comunidades os ensinamentos são realizados dos 
mais velhos para os mais jovens, através da oralidade, 
referenciado na ancestralidade africana (VANSINA, 
2010, passim), no espaço escolar a escrita e leitura são 
aliados desse processo. A educação não-escolar propi-
cia a base para o processo educacional escolar, no en-
tanto, se esses saberes e experiências quilombolas não 
forem abordados em sala de aula, há o distanciamento 
dos	alunos	da	realidade	em	que	se	encontram,	dificul-
tando o processo de ensino e aprendizagem. 

A convivência com membros das associações locais, 
unidades de ensino e docentes que trabalham no Vale 
do Ribeira apontou que o inventário foi utilizado, em-
bora não de forma sistemática, em algumas práticas 

educativas, principalmente no uso de dados e histórico 
das comunidades, mapas, e relatos e descrições de con-
teúdos culturais presentes no material. No entanto, o 
conteúdo ainda não foi absorvido como estratégia mais 
ampla de ensino no contexto da educação diferenciada. 

A propositura das comunidades quilombolas, no 
âmbito do patrimônio e da educação, é criar formas de 
superar as desigualdades sociais herdadas do processo 
de escravização (AMÉRICO, 2015, passim), de buscar 
uma sociedade justa, igualitária e contrária ao sistema 
opressor pautado no capitalismo e na colonialidade. 
Aliar processos de patrimonialização inserindo conteú-
dos no contexto escolar é uma estratégia de salvaguarda 
necessária que contribui para o reconhecimento da im-
portância das comunidades quilombolas no processo 
de construção do país.
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A monumentalização do sagrado e o 
Registro de patrimônio imaterial como 
processo de territorialização dos povos 
indígenas do Alto do Rio Negro

Pedro Henrique da Silva Paes

Resumo:	Elaborando	uma	reflexão	entre	as	categorias	
de território e lugar a partir da concepção de patrimô-
nio imaterial estabelecida pelo decreto n.º 3.551 de 04 de 
Agosto de 2000, nosso objetivo é problematizar como 
o sentido de territorialidade para os povos Tariano e 
Tukano	foi	reafirmado	a	partir	do	registro	da	Cachoeira	
Sagrada de Iauaretê como patrimônio imaterial bra-
sileiro. Assim, a combinação entre os objetos naturais 
que	 compõem	o	 local	 e	 as	 experiências	 coletivas	fixa-
das no espaço nos permitirá problematizar o processo 
de	 reafirmação	 identitária	 desses	 povos	 nativos	 e	 sua	
respectiva “relevância nacional a memória, a identida-
de e a formação da sociedade brasileira”.1 Para atingir 
nosso objetivo, articulamos os sentidos de território, 
lugar, identidade e fronteira a partir de uma perspec-
tiva histórica, ou seja, estabelecendo relações entre 
presente	e	passado,	permitindo	o	diálogo	com	reflexões	
sociológicas,	antropológicas	e	geográficas.

1  Inciso IV, § 1°, Artigo 1° do Decreto 3.551/2000, p. 01. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/

D3551.htm;
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Introdução:

Na região do Alto do Rio Negro, no estado do Ama-
zonas, a qual compreende os rios Uaupés e Papuri, 
encontramos dez comunidades multiculturais ligadas 
ao tronco linguístico Tukano Oriental, Aruaque e Maku. 
Ali, a Cachoeira de Iauaretê demarca as fronteiras das 
terras indígenas por ser limítrofe ao território colom-
biano no noroeste da Amazônia.

Etimologicamente,	a	Cachoeira	de	Iauaretê	signifi-
ca “cachoeira da onça”. Mitologicamente, foi ali que se 
estabeleceu o calvário do mais importante ancestral do 
povo Tariano, Ahkomi, o qual se transformava no pei-
xe kupeice e em plantas para fugir de seus inimigos. Já 
para o povo Tukano, a cachoeira seria o ponto inicial 
de ocupação desse território uma vez que é nesse local 
que a cobra canoa teria levado os primeiros ancestrais 
dos povos nativos. Desse modo, o local sagrado está 
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intimamente ligado às narrativas de origem e de ocu-
pação dos povos indígenas do alto do Rio Negro.

Além da relação de sagrado construída pelos po-
vos Tukano e Tariano, os vários objetos que compõem 
a paisagem da Cachoeira de Iauaretê representam 

capítulos das narrativas históricas e da resistência 
indígena. As pedras, as árvores e a água se tornam 
referências	 acionadoras	 de	 memórias	 de	 conflitos,	
violências, disputas territoriais e de seus ancestrais. 
Pelo compartilhamento dessas narrativas e das várias 
experiências do cotidiano em um mesmo espaço, esses 
povos nativos constroem territorialidades possíveis de 
sustentar sua identidade coletiva.

Iauaretê - INRC dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro (2006). Foto: Ana Gita Oliveira

Se a história do território brasileiro é necessaria-
mente a história da expansão de suas fronteiras (LITT-
LE, 2004, passim), vemos que o desenvolvimento urbano 
e industrial chega a impactar de forma mais incisiva as 
comunidades indígenas que habitam a Amazônia, sobre-

tudo, a partir do século XX 
(HECK; LOEBENS; CAR-
VALHO, 2005, passim). Du-
rante as primeiras décadas 
do século XX, as comuni-
dades indígenas do Alto do 
Rio Negro têm seus terri-
tórios violentados e dis-
putados por sujeitos que 
querem ocupar e colonizar 
esse território a partir dos 
moldes da civilização oci-
dental. A título de exem-
plo, são nítidos os atos de 
violência praticados pelos 
comerciantes brasileiros e 

colombianos contra os povos Tariano e Tukano na histó-
ria recente do Noroesse da Amazônia.

Entretanto, a trajetória de resistência dos povos dos 
rios Uaupés e Papuri ganha um novo contorno a partir 
de 1927 com a chegada da missão dos salesianos que, 
apesar de ser contra a violência física dos comerciantes 
locais, propagaram violências simbólicas contra a cultu-
ra tradicional desses povos e suas crenças. As terras que 
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esses povos ocupavam eram propriedade dos missioná-
rios salesianos até o ano de 1998, quando então foram 
demarcadas como Terra Indígena do Alto do Rio Negro.

Os missionários salesianos fazem parte da congre-
gação católica fundada em meados do século XIX pelo 
sacerdote piemontês João Melchior Bosco. Segundo os 
princípios da Sociedade de São Francisco de Sales, como 
é	conhecida	a	congregação	oficialmente,	tem	a	missão	de	
oferecer assistência aos jovens pobres e contidos nas mais 
diversas situações de vulnerabilidade social. No Brasil, os 
salesianos iniciam suas obras em 1883 com a fundação do 
Colégio Salesiano Santa Rosa de Niterói, Rio de Janeiro, e 
chega à região do Rio Negro no início do século XX com a 
fundação da Inspetoria Salesiana São Domingos Sávio em 
Manaus. Com a chegada dos primeiros missionários sale-
sianos em 1915, iniciam missões nessa região, ligadas a três 
campos principais: indígena, meio ambiente e juventude.

Quando os missionários chegaram à região do Alto 
do Rio Negro, na década de 20, o Tuxaua Leopoldino, 
cacique da etnia tariana, organizou o estabelecimento 
desses religiosos. Entretanto, desde a chegada dos sale-
sianos, os povos indígenas sob a liderança de Leopoldino 
foram	influenciados	a	se	afastarem	de	suas	tradições	com	
o argumento de supostamente estarem ligadas às ativi-
dades	maléficas	 e	 anticristãs.	 Desse	modo,	 as	malocas,	
antigas construções habitacionais dos povos indígenas, 
foram destruídas e diversos utensílios domésticos ou or-
namentais foram sendo abandonados. Interessados na 
catequização dos indígenas e no enriquecimento de sua 

2  Processo n° 01450.010743/2005-75.

cultura material, os missionários salesianos afastaram 
esses objetos móveis dos povos tukano e tariano ao mes-
mo tempo em que foram se apropriando desses mesmos 
objetos para serem expostos em várias instituições de me-
mória que preservavam e contribuíam na manutenção dos 
valores brancos, cristãos e ocidentais, por exemplo, o Mu-
seu do Índio de Manaus mantido com recurso do Patrona-
to Santa Teresinha das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora.

Procuramos	basear	nossa	reflexão	em	torno	de	um	
olhar restrito aos documentos e as impressões dos po-
vos indígenas assentadas no processo de registro da Ca-
choeira de Iauaretê. Utilizamos, por exemplo, o Decreto 
n.° 3.551/2000; a portaria n.° 200/2016; o Inventário Na-
cional de Referências Culturais elaborado pelos técnicos 
do Iphan acerca das comunidades indígenas na região 
do Alto do Rio Negro e concluído em fevereiro de 2008; 
o parecer do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultu-
ral2 e o dossiê elaborado pelo Iphan sobre a Cachoeira 
de Iauaretê. Esse corpus documental, disponibilizado 
no	endereço	eletrônico	do	Iphan,	nos	permitiu	refletir	
sobre o conceito de lugar e território compreendido 
pela política federal de patrimônio imaterial, como se 
deu o processo de monumentalização da cachoeira de 
Iauaretê, e as iniciativas de execução e monitoramento 
da salvaguarda do bem em questão.

O Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) é um instrumento da política patrimonial brasilei-
ra elaborado em 1999 que diferentemente do tombamento 
ou do registro, que preveem ações legais para o 
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impedimento da descaracterização de um bem cultural e 
sua	respectiva	difusão,	identifica	e	documenta	esses	bens	
“para as [diversas] possibilidades de preservação” (COR-
SINO, 2000, p. 08). Esse instrumento, além de aproximar 
gestores e detentores, acompanha as ideias de democrati-
zação propagadas a partir da década de 80 quando a nação 
brasileira repensava seu regime político e o Iphan repen-
sava sua trajetória. Disso, surgiu esse instrumento basea-
do no conceito de “referências culturais” que “veio deslocar 
o foco dos bens [...] para a dinâmica de atribuição de sen-
tidos e valores”, isto é, “para o fato de que os bens culturais 
não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O 
valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 
em função de determinados critérios e interesses histori-
camente condicionados” (Fonseca, 2000, p. 113).

Segundo Antônio Augusto Arantes Neto (2000), os 
inventários são documentos elaborados sobre deter-
minado espaço delimitado que procura descobrir as 
conexões entre as comunidades e as várias manifesta-
ções materiais ou imateriais presentes em determina-
do território. Portanto, apesar desses inventários serem 
aplicados por técnicos do patrimônio, as referências te-
óricas	que	influenciam	esse	instrumento	são	baseadas	
no entendimento antropológico de cultura. Assim, ao 
orientar a aplicação desses inventários, o antropólogo 
Antônio Augusto Arantes Neto adverte:

[...] os procedimentos de inventário criados para o INRC 
não se aplicam a situações de emergência – como ocorre 
em áreas impactadas por projetos e empreendimentos de 

naturezas variadas – nem se prestam à realização de 
censos pretensamente exaustivos em unidades territo-
riais mal delimitadas. Nosso primeiro desafio foi tornar 
viável a identificação e a documentação, dentro dos temas 
destacados, de conjuntos de referências ou bens culturais 
que fossem significativos para grupos sociais especí-
ficos. O segundo, foi manter a associação desses bens aos 
conjuntos (sistemas) e aos contextos que lhes dão sentido. 
E, finalmente, evitar a produção de um tipo de registro 
que congelasse o processo social formador desses bens, 
como se eles fossem objetos sem história. Para atender a 
esse conjunto de exigências, fazemos enfaticamente a reco-
mendação de que se proceda ao acompanhamento a médio 
prazo da dinâmica cultural nos sítios inventariados, não 
só acrescentando o inventário como atividade corrente e 
rotineira da instituição [...] como também procedendo 
à devolução dos resultados produzidos, submetendo-o 
à crítica da população envolvida e enriquecendo-o com 
as suas contribuições [Grifo Nosso] (ARANTES NETO, 
2000, p. 24).

 
Dessa forma, entendemos que o INRC deve ser 

aplicado	enquanto	recurso	de	identificação	e	documen-
tação das práticas culturais em um dado território. As-
sim, recorrendo ao INRC elaborados pelos técnicos do 
Iphan acerca das comunidades na região do Alto do Rio 
Negro, buscamos problematizar como esse documento 
evidenciou, para as políticas de preservação institucio-
nalizada pela autarquia federal, as diversas manifesta-
ções culturais desses povos indígenas. Isto é, o registro 
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da Cachoeira de Iauaretê e sua respectiva introdução no 
Livro dos Lugares resultaram dessa documentação. Não 
seria possível, como veremos, selecionar um saber, uma 
celebração ou uma forma de expressão dos indígenas 
que viviam no alto do Rio Negro, pois foi reconhecida 
a complexa cultura praticada nessa região e as reivindi-
cações políticas indígenas dinamizavam as concepções 
entre patrimônio material e imaterial.

Visto a utilização dessa ampla documentação, ape-
sar de utilizar conceitos e autores da antropologia, da 
geografia	e	da	sociologia,	nos	distanciaremos	da	defi-
nição de Bernard Cohn (1998) sobre etnohistória. Isto é, 
narrar a história dos povos indígenas utilizando catego-
rias e métodos provenientes da antropologia cultural e 
social na qual busca compreender a história das comu-
nidades étnicas não europeias. Aqui nos restringimos 
à pesquisa documental e não partimos para o trabalho 
de campo que, segundo Cohn, é a base de formação do 
etnohistoriador. Portanto, neste trabalho procuramos 
associar a história das políticas indigenistas e patrimo-
niais através do registro da Cachoeira de Iauaretê como 
patrimônio imaterial brasileiro.

No próximo tópico, problematizaremos a inser-
ção da Cachoeira de Iauaretê como bem registrado em 
2006 no Livro de Registro dos Lugares, associando sua 
relação com outros livros de registros e debatendo os 
intercâmbios conceituais entre as categorias de “lu-
gar” e “território”. Com isso, buscamos pensar como o 

3  Inciso IV, § 1°, Artigo 1° do Decreto 3.551/2000, p. 01. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/

D3551.htm;

território	 se	 configura	a	partir	das	 relações	 e	práticas	
sociais estabelecidas em um espaço delimitado, cons-
truindo sentidos identitários próprios, mas que são re-
conhecidos como singular na formação de um projeto 
nacional a partir da chancela de patrimônio imaterial 
atribuída pelo Iphan.

Lugar e território: Por uma reflexão dos livros 
de registro do patrimônio imaterial brasileiro

 Com o Decreto n.º 3.551 de 04 de Agosto de 2000, 
a política brasileira de patrimônio formaliza um novo 
instrumento jurídico de preservação, o registro. Espe-
cificamente,	 esse	 instrumento	 chancela	 o	 que	 conhe-
cemos como patrimônio imaterial, ou seja, os sabe-
res populares, as celebrações religiosas, as formas de 
expressão (pinturas corporais, dança, teatro e outras 
técnicas), além dos lugares sagrados e do cotidiano de 
grupos humanos.

 Assim como os bens materiais que são tombados 
são incorporados aos livros de tombo, as manifestações 
culturais que se tornam patrimônio imaterial são intro-
duzidas nos livros de registro. Dentre esses, o Livro de 
Registro dos Lugares é o que incorpora a Cachoeira de 
Iauaretê. Segundo o Decreto n.º 3.551/2000, nesse livro, 
“serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e 
demais espaços onde se concentram e reproduzem prá-
ticas culturais coletivas”.3  Além desse livro de registro, o 
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decreto ainda garante a existência dos seguintes livros: 
dos Saberes, das Celebrações e das Formas de Expressão.

Na Cachoeira de Iauaretê, poderia ainda preser-
var, por exemplo, os saberes da medicina popular, as 
celebrações sagradas dos povos nativos ou as várias ex-
pressões dos povos Tariano e Tukano. Além de espaço 
sagrado e tessemunho do processo de ocupação dos po-
vos nativos do Alto Rio Negro, esse mesmo lugar revela 
o cotidiano da população ribeirinha e os saberes sobre 
os rios, plantas e animais nativos. Portanto, é a partir da 
relação entre lugar, território e identidade que buscare-
mos	refletir	sobre	o	processo	de	patrimonialização	do	
bem imaterial em questão.

 Primeiramente, quando o Decreto n.º 3.551/2000 
nomeia o Livro de Registro dos Lugares, percebemos, 
segundo nossa interpretação, que há determinada con-
cordância do conceito de “lugar” tal como o elaborado por 
Yi-Fun Tuan (1983). Segundo a concepção desse autor, 
“lugar”	se	define	como	objeto	delimitado,	racionalizado,	
estável e manipulável que apresenta propriedades físi-
cas	significadas	pelas	ações	humanas.	Assim,	ao	mapear	
recursos,	ocupar	o	território	e	definir	seus	rituais	sagra-
dos, os povos nativos estabelecem experiências que pos-
sibilitam construir realidades no espaço.4 Desse modo, 
salientamos que o “lugar” delimita o espaço tornando-o 

4 Segundo a concepção de Tuan (1983), a experiência são ações realizadas por sujeitos com a intenção de conhecer e construir a realidade a partir 

das	suas	sensações,	percepções	e	concepções.	Ainda	segundo	o	autor,	“[...]	Experimentar	é	aprender,	significa	atuar	sobre	o	dado	e	criar	a	partir	

dele” (p.10). Desta forma, entende que espaço é movimento e liberdade, enquanto lugar é objeto no qual reconhecemos os odores, as formas e 

aspectos.

manipulável. Entretanto, esse objeto delimitado estará 
em constante processo de transformação por depender 
das experiências humanas. Ao orientar a metodologia 
elaborada	pelo	Departamento	de	Identificação	e	Docu-
mentação (DID), ligado ao Iphan, o manual de aplicação 
do INRC nos fornece o conceito de lugar: 

Toda atividade humana produz sentidos de lugar. Nes-
se inventário serão incluídos especificamente aqueles que 
possuem sentido cultural diferenciado para a população 
local. São espaços apropriados por práticas e atividades de 
naturezas variadas (exemplo: trabalho, comércio, lazer, re-
ligião, política, etc.), tanto cotidianas quanto excepcionais, 
tanto vernáculas quanto oficiais. Essa densidade diferen-
ciada quanto a atividades e sentidos abrigados por esses lu-
gares constitui a sua centralidade ou excepcionalidade para 
a cultura local, atributos que são reconhecidos e tematizados 
em representações simbólicas e narrativas. Do ponto de vis-
ta físico, arquitetônico e urbanístico, esses lugares podem ser 
identificados e delimitados pelos marcos e trajetos desenvol-
vidos pela população nas atividades que lhes são próprias. 
Eles podem ser conceituados como lugares focais da vida 
social de uma localidade (IPHAN, 2020, p. 32).
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Ao delimitar o espaço da Cachoeira de Iauaretê e 
transformá-la em patrimônio imaterial nacional, os 
detentores do bem5	 ressignificam	 esse	 objeto	 enquan-
to representação do seu cotidiano, assim como de sua 
identidade e das resistências nativas. Desta forma, mo-
numentalizar a Cachoeira de Iauaretê é torná-la um sím-
bolo da cultura brasileira e defender valores culturais rei-
vindicados pelos povos nativos dos rios Uaupés e Papuri. 
Por monumento, concebemos, através da experiência 
conceitual do Ocidente, “tudo que pode evocar o passado” 
e “liga-se ao poder de perpetuação, voluntária ou invo-
luntária, das sociedades históricas” (GOFF, 2016, p. 486).

Portanto, o processo de monumentalização da ca-
choeira de Iauaretê nada mais é que a iniciativa do Es-
tado brasileiro, fundado nos parâmetros ocidentais de 
sociedade, inserir um bem cultural indígena no circui-
to de símbolos patrimoniais. Em contrapelo, as etnias 
indígenas presentes no alto do Rio Negro subvertem o 
sentido de “monumento da cultura”, que também é um 
“monumento da barbárie” (BENJAMIN, 1994, passim), 
a partir das suas experiências coletivas para criar ins-
trumento legal de resistência e reivindicação política, 
assim como construir, ou fazer com que reconheçam, 

5	 	Entendemos	como	detentores	do	patrimônio	imaterial	através	da	definição	da	Portaria	200	emitida	pelo	Iphan	em	18	de	Maio	de	2016,	ou	seja,	

“denominação dada às comunidades, grupos, segmentos e coletividades que possuem relação direta com a dinâmica da produção, reprodução 

de determinado bem cultural imaterial e/ou seus bens culturais associados, e para os quais o bem possui valor referencial, é parte constituinte 

da	sua	memória	e	identidade.	Os	detentores	possuem	conhecimentos	específicos	sobre	esses	bens	culturais	e	são	os	principais	responsáveis	pela	

sua transmissão para as futuras gerações e continuidade da prática ao longo do tempo”; BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do Iphan n.º 

1.172– Edição Semanal de 20/05/2016, p. 23. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria 

_n_200_de_15_de_maio_de_2016.pdf;

parâmetros particulares e autênticos de reconhecimen-
to da própria memória indígena.

Assim, reconhecemos que o processo de patrimo-
nialização se torna instrumento de reivindicação polí-
tica principalmente quando inferimos que a história da 
ocupação territorial brasileira é marcada por guerras, 
extinções e diásporas (LITTLE, 2004 e OLIVEIRA, 1998). 
Isto é, a preservação do patrimônio indígena pelas polí-
ticas públicas nacionais está ligada a demandas sociais 
que ganharam força entre as décadas de 70 e 80 do sé-
culo XX, se observar a proliferação dos movimentos so-
ciais pós-redemocratização.

Segundo Paul Little (2004, p. 258), o Estado-nação 
edifica	 uma	 “ideologia	 territorial”	 que	 “reivindica	 um	
espaço	geográfico	para	o	uso	 exclusivo	dos	 ‘membros’	
da sua comunidade nacional”, ou seja, baseia-se nos 
valores do nacionalismo, da soberania e da hegemonia 
territorial. Entretanto, o antropólogo ainda defende 
que territórios soberanos não são antagônicos a terri-
tórios autônomos, reservas indígenas ou de remanes-
centes	quilombolas,	 já	que	define	“autonomia	 como	o	
exercício do poder de decisão local sobre o uso dos re-
cursos	naturais,	políticos,	fiscais	e	culturais	em	um	de-
terminado território ou região” (p. 280).
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O reconhecimento de bens culturais indígenas como 
patrimônio brasileiro visibiliza territórios historicamente 
ocultados frente à preponderância do território do Esta-
do-nação. Ademais, enfatizamos que a conquista desses 
direitos culturais traduz a busca pelo o direito à diver-
sidade frente à hegemonia da dita cultura nacional que 
historicamente esteve intimamente ligada às represen-
tações brancas e das elites agrárias. Nesse sentido, jun-
to à demarcação das terras indígenas ou da regulamen-
tação de áreas de preservação ambiental, o patrimônio 
também é capaz de se posicionar como política pública 
de reconhecimento territorial uma vez que estabelece 
interpretações	sobre	o	processo	de	ocupação	e	de	reafir-
mação identitária.

A Cachoeira de Iauaretê, quando chancelada como 
patrimônio nacional, torna-se lugar simbólico da insti-
tucionalização	e	unificação	das	comunidades	étnicas	do	
Alto Rio Negro e envolve-se na atualização promovida pe-
los grupos indígenas ao movimento de territorialização 
iniciado na década de 70, ou seja, “movimento pelo qual 
um objeto político-administrativo [...] vem a se transfor-
mar em uma coletividade organizada, formulando uma 
identidade própria, instituindo mecanismos de tomada 
de decisão e de representação, e reestruturando as suas 
formas culturais” (OLIVEIRA, 1998, p. 56). 

Ainda sobre a concepção de territorialidade,6 
Paul Little (2004) salienta a importância da cos-
mografia	 para	 a	 manutenção	 e	 estabelecimento	 de	

6	 A	partir	de	Robert	David	Sack,	Paul	Little	(2004)	define	“a	territorialidade	como	o	esforço	coletivo	de	um	grupo	social	para	ocupar,	usar,	

controlar	e	se	identificar	com	uma	parcela	específica	de	seu	ambiente	biofísico,	convertendo-a	assim	em	seu	’território’”	(p.	253).

um	território.	Segundo	o	antropólogo,	a	cosmografia	se	
manifesta através do “histórico de ocupação” territorial, 
do vínculo afetivo estabelecido, do regime de posse da 
terra, seus usos sociais e suas formas de defesa. Ainda 
salienta que “a categoria de identidade pode se ampliar 
à medida que a identidade de um grupo passa, entre 
outras coisas, pela relação com os territórios cons-
truídos	 com	 base	 nas	 suas	 respectivas	 cosmografias”	
(LITTLE, 2004, p. 264). Nesse sentido, a Cachoeira de 
Iauaretê	 representa	 esse	 movimento	 de	 identificação	
com	a	terra	ocupada	e	refletir	sobre	seu	processo	de	pa-
trimonialização nos possibilita pensar a historicidade 
de	reafirmação	identitária	dos	povos	Tukano	e	Tariano.

Portanto, ambos, territorialidade e patrimônio cul-
tural,	se	configuram	como	categorias	no	campo	do	ima-
terial. Os valores atribuídos a um território delimitado, 
a uma construção histórica ou a uma manifestação 
cultural fazem sentido no momento em que os sujei-
tos	que	dão	significado	a	esses	símbolos	se	relacionam	
e reconhecem seu potencial identitário. Entendemos 
identidade segundo a perspectiva de Max Weber (2004), 
enquanto instrumento político acionado quando um 
grupo reivindica o direito à diferença para conquistar 
suas demandas sociais. 

Considerando o bem cultural do povo Tukano e 
Tariano como patrimônio nacional, respectivamen-
te como marco que sugere fronteiras, compreende-
mos que a Cachoeira de Iauaretê congrega os grupos 
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nativos do Alto do Rio Negro reunidos por experiências 
coletivas, incentiva as trocas culturais e a miscelânea 
das relações sociais e políticas. Se o bem cultural re-
presenta o marco entre o moderno e o tradicional, vis-
to que desde o início do século XX o desenvolvimento 
urbano e industrial chega a impactar o cotidiano dos 
povos	nativos	ou	mesmo	geograficamente	representa	a	
demarcação entre o território colombiano e da Amazô-
nia legal, os povos indígenas que habitam esta região 
transitam entre esses diversos territórios.7

Visto os fatores que levam um bem imaterial ser 
reconhecido como patrimônio nacional, salientamos: 

7 Segundo Fredrik Barth (2000) fronteiras étnicas são espaços de interseção entre territórios que demarcam o lugar ocupado por grupos 

de indivíduos reunidos por experiências coletivas, constituindo-se de um campo de comunicação cultural e provocando aproximações ou 

distanciamentos entre a diversidade humana.

o que se preserva na cachoeira não é propriamente sua 
materialidade enquanto objeto situado no espaço do e 
componente de uma dita paisagem natural, mas as ex-
periências, as relações, os sentidos de territorialidade 
que os povos Tariano e Tukano construíram em torno 
desse lugar. Como veremos, o objetivo do registro da 
Cachoeira de Iauaretê pelo Iphan é motivar a recons-
trução das malocas, o repatriamento dos objetos sagra-
dos e incentivar a manutenção das práticas tradicionais 
entre as gerações. No próximo tópico, nos deteremos 
mais	 especificamente	 no	 processo	 de	 patrimonializa-
ção do bem material aqui discutido.

Oficina	de	cartografia	-	INRC	dos	Povos	Indígenas	do	Alto	Rio	Negro	(2006).	Foto:	Acervo	IPHAN
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Patrimônio e território: O processo de registro 
como processo de etnogênese do território 
indígena

Realizando	reflexão	em	torno	das	fronteiras	chile-
nas e do processo de territorialização do povo Mapuche 
da época colonial, Guillaume Boccara (2007) nos apre-
senta três categorias transversais ao processo de identi-
ficação	dos	grupos	humanos	e	os	espaços	que	ocupam.	
São	esses:	etnogênese,	etnificação	e	espaço	fronteiriço.	
Segundo o antropólogo, primeiramente, etnogênese se 
define	como	“processo	de	reconfiguração	social,	políti-
ca,	 econômica	 e	 cultural	 que	 implica	 a	 redefinição	do	
sentimento identitário e desemboca na emergência de 
uma nova formação social ou de uma nova entidade e 
identidade étnica” (BOCCARA, 2007, p. 59).

Desse modo, ao pensar o processo de patrimonia-
lização da Cachoeira de Iauaretê como processo de et-
nogênese do território indígena do Alto do Rio Negro, 
captamos o primeiro como um evento que impulsio-
nou transformações culturais, políticas e até econômi-
cas visto que o desenvolvimento do turismo social na 
região se torna iniciativa de salvaguarda. Já, o curso 
de reconhecimento do bem como patrimônio brasilei-
ro proporciona a essas comunidades um progressivo 
sentimento	de	reafirmação	cultural	 frente	às	históri-
cas agressões físicas ou simbólicas praticadas pelos já 
citados missionários salesianos e comerciantes brasi-
leiros e colombianos. Ademais, posteriormente, com 
a ampla divulgação e promoção do bem chancelado 

como patrimônio imaterial, as comunidades indíge-
nas passam a possuir novo instrumento de barganha 
política,	já	que	seu	lugar	sagrado	é	ressignificado	pelo	
reconhecimento federal.

Opondo-se ao conceito de etnocídio, os termos et-
nogênese	e	etnificação	empregados	por	Boccara	(2007)	
nos possibilitam problematizar como os povos Tariano 
e Tukano passaram pelo processo de reorganização so-
ciocultural através do aparato legal da política de pa-
trimônio do Estado brasileiro de maneira autônoma, 
o que permitiu negociações políticas através da inter-
mediação do Iphan. Portanto, aqui defendemos que o 
processo de patrimonialização da Cachoeira de Iauare-
tê estaria ligado à culminância das lutas indígenas pelo 
direito à terra e à diferença em contrapartida à identi-
dade brasileira homogeneizante.

Segundo o Decreto n.º 3.551/2000, para um bem 
se adequar ao processo de registro de patrimônio ima-
terial, há a necessidade de seguir os seguintes passos: 
1- apanhamento da documentação técnica; 2- elabo-
ração da instrução do registro que pode ser através do 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC);  
3- Emissão do parecer do Iphan no que diz respeito à 
relevância do registro para a cultura nacional; 4- Remis-
são do processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural para deliberações e sua respectiva publicação 
no	 Diário	 Oficial	 da	 União.	 Após	 o	 reconhecimento	
como patrimônio imaterial brasileiro, o bem tem ampla 
divulgação e promoção e passa por um processo de rea-
valiação cultural ao menos a cada 10 anos.
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Para entender como se deu o processo de patrimo-
nialização e monumentalização da Cachoeira de Iaua-
retê nesta seção nos utilizamos, sobretudo, do Inven-
tário Nacional de Referências Culturais dos indígenas 
do Alto Rio Negro elaborado pelo Iphan com auxílio da 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN) e do Instituto Socioambiental (ISA) e o dossiê 
que culmina todo o processo de aproximação, execu-
ção do registro e outras ações que permitiram a difu-
são do bem. Essa publicação estimula a preservação e 
a inscrição das práticas culturais em torno do bem no 
momento em que esse documento foi escrito, ou seja, 
reconhecendo que essas práticas estão em constante 
transformação,8 assim como, “contribui para o reco-
nhecimento e a visibilidade das questões que envolvem 
a salvaguarda do patrimônio cultural desses povos in-
dígenas pela sociedade brasileira” (IPHAN, 2007, p. 11).

No caso da Cachoeira de Iauaretê, o registro foi 
resultado do trabalho interinstitucional iniciado em 
Maio de 2004. Nesse período o Iphan, a FOIRN e o ISA 
iniciaram o inventário que ainda contou com a parti-
cipação das escolas indígenas. Assim, destacamos a 
relevância das escolas de currículo diferenciado que 
entre muitas outras ações incentivam a preservação 
das tradições dessas comunidades nativas. O grupo 
supracitado se reuniu para apresentar a metodologia 
do	INRC	para	a	comunidade	e	 identificar	os	bens	de	

8 Sobre a noção de cultura, a Resolução n° 001 de 03 de agosto de 2006 considera: “toma-se tradição no seu sentido etimológico de “dizer através 

do	tempo”,	significando	práticas	produtivas,	rituais	e	simbólicas	que	são	constantemente	reiteradas,	transformadas	e	atualizadas,	mantendo,	para	

o grupo, um vínculo do presente com o seu passado”.

referência cultural. Até fevereiro de 2008, quando foi 
encerrado	o	processo	de	inventário,	foram	identifica-
dos locais sagrados, manifestações míticas do saber 
popular e objetos do cotidiano da comunidade, por 
exemplo, os cacuris (armadilhas de pesca). Essas re-
ferências culturais estavam relacionadas ao cotidiano 
das seguintes comunidades étnicas: Tariano, Tukano, 
Dessana, Pira-Tapuia, Baniwa, Werekena, Tuyuka, 
Baré, Uanano, Arapasso e Barasana.

Inicialmente, como orienta o manual de elabora-
ção do INRC, a delimitação do universo do inventário 
esteve ligada ao percurso do Rio Negro na região me-
tropolitana de Manaus. A escolha interinstitucional 
buscou compreender que “os sistemas culturais [...] 
têm	[...]	uma	geografia	própria,	que	dependerá	da	na-
tureza das relações sociais existentes num determinado 
espaço	físico”	e	que	“a	segmentação	ou	a	estratificação	
social corresponderá a clivagens e diferenças culturais, 
com graus variados de permeabilidade, que deverão 
ser levadas em consideração na delimitação da área do 
inventário” (IPHAN, 2000, p. 32). Isto é, buscando se 
orientar	 pelo	 critério	 sociopolítico,	 definido	 pelo	ma-
nual do INRC, o grupo que esteve elaborando inventá-
rio entre 2004 e 2008 procurou considerar as práticas 
culturais indígenas relacionadas à capital amazonense, 
ou seja, a escala espacial estabelecida considera que o 
próprio rio se constitui como fronteira entre o espaço 
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urbano e o território indígena. Assim, os diversos su-
jeitos que contribuíram para esse processo trafegavam 
por esta fronteira e dialogavam com os dois espaços.

O processo de registro da Cachoeira de Iauaretê 
como patrimônio imaterial foi acionado pela Federação 

das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), em 
07 de Fevereiro de 2005. O pedido encaminhado ao pre-
sidente do Iphan, Antônio Augusto Arantes, ainda con-
tou com a contribuição do reitor da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), prof. Hidembergue Ordozgoith 

Mapa 1: Área delimitada para a elaboração do inventário dos indígenas do Alto do Rio Negro.

Fonte: Arquivo digital do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), acesso em 18 de Nov. de 
2020, link: https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bemImaterial/acao/204/.
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Frota,9 da Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, 
profa. Marilene Correa da Silva Freitas,10 do Secretário de 
Estado da Cultura, Robério dos Santos Pereira Braga,11 e 
do presidente da Fundação Estadual de Política Indige-
nista e do Instituto socioambiental, Bonifácio José.12

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Ne-
gro	 (FOIRN)	é	uma	associação	civil	 indígena	sem	fins	
lucrativos criada em 1987 com o intuito de defender a 
territorialidade de 23 povos indígenas, organizados 
em cerca de 750 comunidades, situados ao longo do 
Rio	Negro	e	de	seus	afluentes.	Considerada	referência	
mundial na defesa do território e dos direitos indígenas 

9  Hidembergue Ordozgoith Frota atua como professor titular da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) desde 1977 e entre 2001 e 

2005 permaneceu como reitor da citada instituição. Ligado aos departamentos de Física e Engenharia, Frota atua na área de física da matéria 

condensada.	Como	reitor	contribuiu	para	a	expansão	da	UFAM	para	o	interior	do	Amazonas,	promovendo	a	inclusão	de	docentes	filhos	de	

seringueiros, pescadores e agricultores, assim como formalizando convênios que promovia o incentivo a cultura e a formação de professores.

10 Atualmente Marilene Correa da Silva Freitas é professora titular do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, 

atuando	nos	seguintes	temas:	Amazônia,	políticas	públicas,	política	científica,	teoria	sociológica	e	desenvolvimento	socioeconômico.	Entre	2003	e	

2007 foi Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas na qual implantou o sistema estadual de Ciência e Tecnologia da Informação e 

estruturou a política estadual da área no Amazonas.

11 Robério dos Santos Pereira Braga possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e especialização em Administração de 

Política Cultural pelo Centro Nacional de Referência Cultural em convênio com a Universidade de Brasília e a Organização dos Estados Americanos 

(1978).

12 Bonifácio José Boniwa foi presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI) e Secretário de Estado para os Povos Indígenas do 

Amazonas (Seind) na gestão de Omar Aziz do Partido da Mobilização Nacional (PMN) até 2011. Hoje destaca-se como liderança indígena do povo 

Baniwa do Alto do Rio Negro.

13  Estas informações se encontram distribuídas no endereço eletrônico da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), https://

foirn.org.br/ (acesso em 27 de Novembro de 2019), e no parecer do Conselho Consultivo do Iphan que determinou o registro da Cachoeira de 

Iauaretê em 2005, disponível no endereço eletrônico do Iphan, http://portal.iphan.gov.br/ (Acesso em 08 de Novembro de 2019).

14 Ritual praticado pelos povos indígena do Alto Rio Negro no qual se efetua trocas de conhecimentos entre as comunidades étnicas dessa 

localidade. Ver: LOLLI, 2010.

na América Latina, a FOIRN atua, sobretudo, na es-
truturação de uma economia indígena sustentável, no 
monitoramento ambiental e climático do Rio Negro, na 
governança territorial e ambiental e no fortalecimento 
das 60 associações locais13.

Nesse inventário foram documentadas e mapeadas 
várias das referências dos povos indígenas do Alto do 
Rio Negro, por exemplo, a evocação do Dabucuri,14 os 
benzimentos, as armadilhas de pescas instaladas na-
quele espaço e as várias cachoeiras presentes ao longo 
do rio. Por abrigar esse emaranhado de experiências 
culturais, a Cachoeira de Iauaretê se consolida como 
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espaço de referência cultural dos povos indígenas dessa 
região fronteiriça. Além disso, o dossiê elaborado pelo 
Iphan	ainda	contém	justificativa	para	a	escolha	da	Ca-
choeira de Iauaretê.

Em primeiro lugar, trata-se de um ponto de convergên-
cia de duas sub-regiões densamente povoadas, o Rio Papuri 
e o Alto Rio Uaupés, onde os Tariano, grupo oriundo da ba-
cia do Rio Içana, ao norte, e originalmente falante de uma 
língua aruak, articulam-se aos povos falantes das línguas 
tukano: Tukano próprio, Desana, Pira-Tapuia, Wanano 
e outros. Em segundo lugar, desde o final da década de 20, 
a Cachoeira de Iauaretê foi escolhida como lugar para im-
plantação do maior centro missionário salesiano no Rio 
Uaupés, que, ao longo de cinco décadas, abrigou alunos 
indígenas de todo o Distrito em seus internatos. Consistiu, 
portanto, em um centro de “catequese e civilização de ín-
dios”, onde várias gerações indígenas foram persuadidas a 
derrubar malocas, entregar adornos cerimoniais e abando-
nar rituais. (IPHAN, 2007, p. 27)

Logo,	com	esta	justificativa,	em	2006	a	Cachoeira	
de Iauaretê recebeu o título de patrimônio imaterial 
sendo o primeiro bem inscrito no Livro de Registro dos 
Lugares. Segundo o parecer conclusivo emitido pela 
Gerência de Registro do Iphan, Claudia Marina Vaz-
ques, o trabalho simultâneo entre os representantes 
técnicos da instituição e as comunidades indígenas 

15 Parecer do Conselho Consultivo do Iphan que determinou o registro da Cachoeira de Iauaretê em 2005. Disponível no endereço eletrônico do 

Iphan, http://portal.iphan.gov.br/ (Acesso em 08 de Novembro de 2019).

permitiu	 “identificar,	 esclarecer	 e	 conhecer	 vários	
elementos culturais, ambientais e políticos que or-
ganizaram a construção daquela paisagem cultural, 
bem como os processos históricos de contato com a 
sociedade nacional responsáveis pela transformação 
nas relações sociais e culturais dos povos indígenas da 
região do rio Uaupés”15. 

Como medida de promoção e divulgação das mani-
festações	culturais,	assim	como	medida	de	reafirmação	
identitária, a reconstrução de malocas e a repatriação 
de objetos expostos em museus foram reivindicações 
dos índios Tariano e Tukano (MARTINI, 2012). Outrora, 
as	malocas	se	firmavam	como	o	espaço	de	habitação	dos	
indígenas do Alto do Rio Negro, onde se instalavam as 
famílias daqueles grupos e empreendiam diversas ceri-
mônias	ritualísticas.	Essas	edificações,	além	de	oferecer	
moradia, se tornaram símbolos da referência cultural e 
da resistência indígena uma vez que com a chegada dos 
missionários salesianos nessa região, as comunidades 
tiveram que abrir mão das suas formas de morar e de se 
manifestar culturalmente em favor dos padrões trazi-
dos por esses grupos religiosos.

Os ornamentos sagrados foram devolvidos às 
comunidades indígenas em uma cerimônia organi-
zada pela Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro (FOIRN) em 26 de Julho de 2009. A repa-
triação dos bens imóveis condiz com o processo de 
redefinição	 identitária	que	as	comunidades	estiveram	
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se apropriando desde a década de 80, ou seja, o que está 
sendo reivindicado não são objetos com valor material, 
apenas, mas objetos que representam o direito indíge-
na de contar sua própria história e que demonstram o 
combate às narrativas hierarquizadas e homogeneizan-
tes, propagadas pelo Estado e pela Igreja Católica. Além 
disso, potencialmente, as malocas, outrora destruídas 
pelos missionários salesianos, se tornam espaços de 
memórias dinâmicas e vivas. Portanto, a repatriação 
dos objetos indígenas à comunidade de origem obede-
ce às técnicas de memória distantes dos museus con-
vencionais presentes no Ocidente que desconectam os 
objetos	 da	 realidade	 e	 os	 reconfiguram	em	narrativas	
formadas pela organização e encadeamento desses ob-
jetos no espaço do museu (MENEZES, 1999). A maloca 
de Tuxaua Leopodino se torna espaço vivo de preser-
vação da memória e da conquista de praticar os rituais 
tradicionais dos povos Tukano e Tariano.

Conclusão:

Como vimos no tópico anterior, as escolas indíge-
nas com currículo diferenciado tiveram uma importân-
cia fundamental no processo de elaboração do Inventá-
rio Nacional de Referências Culturais das comunidades 
indígenas do Alto do Rio Negro e na patrimonialização 
da Cachoeira de Iauaretê. Se utilizando do lugar ins-
titucionalizado dessas escolas, os líderes das comuni-
dades indígenas puderam participar ativamente do 

reconhecimento da cachoeira como patrimônio imate-
rial brasileiro frente à participação de outros interessa-
dos nesse processo que institucionalmente já ocupavam 
lugar, seja nas universidades, em organizações não go-
vernamentais ou em cargos estaduais ou federais.

A educação e as propostas pedagógicas acompa-
nham as transformações do meio social. Assim, as con-
tribuições da Antropologia ao conceito de “cultura” se 
dão	de	maneira	significativa	no	que	diz	respeito	à	cons-
trução de uma teoria pedagógica que busca equilíbrio 
político entre as diferenças, sejam culturais, religiosas 
ou de gênero. Característica das teorias pós-críticas 
da educação, o currículo multiculturalista se baseia na 
diversidade cultural presente nas sociedades e no en-
tendimento de que a diferença na contemporaneidade 
se torna um direito a ser conquistado cotidianamente, 
assim como faz parte das disputas de fabricação do ci-
dadão (SILVA, 2007).

Podemos entender o currículo multiculturalista 
como um movimento renovador diante as pedago-
gias tradicionalistas que possuía caráter ideológico e 
entendia a “cultura” enquanto o conjunto de produ-
ções artísticas e intelectuais capazes de nivelar as so-
ciedades (MINTZ, 2010). Nesse sentido, reconhecer 
a diversidade entre as culturas é questionar a homo-
geneização cultural, ou seja, questionar o discurso de 
legitimação das classes dominantes que elegem deter-
minados signos e representações como o que deve ser 
preservado ou ensinado nas escolas.
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Maloca Tariana - INRC dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro (2006). Foto: Acervo IPHAN

Como bem salientou Tomas Tadeu Silva (2007), 
questionar as relações de poder entre as culturas domi-
nantes e dominadas instiga a problematização das re-
presentações sobre um grupo social e evita a submissão 
de culturas do ponto de vista do “outro”. Historicamen-
te as manifestações culturais e o cotidiano dos grupos 
subordinados eram considerados “folclore” e “exótica”, 
despertando a curiosidade dos agentes dominadores. 
Portanto, o interesse do currículo multicultural, inte-
rétnico e pós-colonialista é trazer as interpretações e 

visões de mundo dos grupos dominados no trabalho de 
quebrar conceitos pré-estabelecidos.

Concluímos que foi possível captar como o sentido 
de territorialidade dos povos Tariano e Tukano estive-
ram associadas, antes de tudo, aos interesses políticos 
de	reafirmação	identitária	dessas	comunidades	indíge-
nas. Desse modo, a educação indígena diferenciada, o 
patrimônio e o território se uniformizaram para efeti-
var novos saberes em torno das narrativas de origem e 
novas formas de luta por emancipação.
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Nacional  (TO): uma experiência com o 
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Resumo: A capoeira é uma prática cultural recorrente 
em todo o território brasileiro e o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio das 
superintendências nos estados, tem buscado ampliar as 
ações de pesquisa desse bem cultural. Nessa perspectiva, 
a partir de 2015, a Superintendência do Iphan no Tocan-
tins estabeleceu diálogos com a comunidade capoeirista 
do estado. No ano 2017, em atendimento às demandas 
apresentadas pelos detentores, foi iniciada a I Etapa do 
Mapeamento da Capoeira no Tocantins pela região Su-
deste do estado, contemplando 22 municípios. Em 2018, 
foi realizada a II Etapa do Mapeamento na Microrregião 
de Porto Nacional. Pretendemos apresentar neste tex-
to	a	experiência	da	pesquisa	histórica	e	etnográfica	dos	
mestres, grupos e praticantes de capoeira desenvolvida 
na II Etapa do Mapeamento da Capoeira no Tocantins 
– Microrregião de Porto Nacional, abrangendo os muni-
cípios de Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do Tocan-
tins, Ipueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Pedro Afonso, 
Porto Nacional, Santa Maria do Tocantins, Silvanópolis 
e Tocantínia. Um dos aspectos interessantes revelados 
pela pesquisa foi a diversidade de contextos e particula-
ridades locais referentes ao bem cultural, em especial no 
município	de	Porto	Nacional,	onde	identificamos	experi-
ências com a capoeira desde a década de 1970.

Palavras-chave: Capoeira. Mapeamento. Microrregião 
de Porto Nacional (TO).

Introdução 

Desde a publicação do Decreto n.º 3.551, de 4 de agos-
to de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial (PNPI), o Iphan vem atuando com ações para a 
identificação,	o	reconhecimento,	o	apoio	e	o	fomento	de	
bens culturais imateriais. 

Em 2008, foram registrados o Ofício dos Mestres 
de Capoeira no Livro dos Saberes e a Roda de Capoeira 
no Livro das Formas de Expressão, tendo como base o 
recorte	 territorial	 da	 pesquisa	 de	 identificação	 nas	 ci-
dades de Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Por se tratar 
de uma prática cultural recorrente em todo o território 
brasileiro, o Iphan, por meio das superintendências nos 
estados, tem buscado ampliar as ações de pesquisa desse 
bem cultural. Dessa maneira, fez-se necessário o mape-
amento da capoeira no estado do Tocantins, haja vista a 
inexistência de estudos dessa natureza abrangendo todo 
o estado (IPHAN, 2014).
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Entre 2017 e 2018, foi realizada a I Etapa do Mape-
amento da Capoeira no Tocantins pela Região Sudeste 
do estado, contemplando 22 municípios. Ainda em 2018, 
também foi concretizada a II Etapa do Mapeamento da 
Capoeira no Tocantins1 – Microrregião de Porto Nacio-
nal, exceto o município de Palmas/TO2, com base no Ter-
mo	de	Execução	Descentralizada	(TED)	firmado	entre	a	
Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) no Estado do Tocantins e a 
Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

A pesquisa teve como objetivos prioritários produ-
zir conhecimento histórico da capoeira, seus mestres, 
grupos e praticantes existentes no Estado do Tocantins 
na Microrregião de Porto Nacional; levantar a documen-
tação histórica a respeito da capoeira no Estado do To-
cantins, incluindo acervos públicos e particulares; fazer 
o mapeamento dos mestres, grupos, praticantes e in-
vestigadores da capoeira na referida microrregião, com 
intuito de auxiliar as ações da salvaguarda; e produzir 
um banco de dados digital acerca do bem cultural em 

1  O Mapeamento da Capoeira no Tocantins foi previsto para ser feito em três etapas, obedecendo às regionais citadas na Portaria n.º 2, de 09 de 

fevereiro de 2016, norte, centro-sul e sudeste (MESSIAS & OUTROS, 2018).

2 Doravante Microrregião de Porto Nacional.

3	 	Ressalta-se	que	há	nos	Grupos	de	Capoeira	identificados	um	número	significativo	de	capoeiristas,	nas	categorias	infantil	e	adulta	(aluno	

iniciante), que não foram computados nesta pesquisa, posto que, para isto, seria necessária uma pesquisa muito mais prolongada.

4  No dizer dos capoeiristas, “na ativa”.

questão para facilitar o acesso e disponibilizá-lo para os 
detentores e futuras gerações (IPHAN, 2018).

A pesquisa do mapeamento na Microrregião de Por-
to	 Nacional	 identificou	 29	 detentores	 com	 graduações	
na categoria adulta acima de Graduado3 desenvolvendo 
atividades/trabalho com a capoeira. Dos dez municípios 
da microrregião, somente três - Lajeado, Porto Nacional 
e Tocantínia - contavam com praticantes de capoeira 
atuando4 no momento da pesquisa. Todavia, destaca-se 
que os demais municípios - Aparecida do Rio Negro, 
Bom Jesus do Tocantins, Monte do Carmo, Pedro Afon-
so, Santa Maria do Tocantins e Silvanópolis - em tempos 
pretéritos já haviam desenvolvido trabalhos com a capo-
eira, conforme pode ser visualizado na linha do tempo 
que resume este histórico. Inclusive, durante o trabalho 
de	 campo,	 foram	 feitas	 fichas	 de	 contato	 e	 entrevistas	
com alguns destes “ex-capoeiristas” que haviam desen-
volvido atividades com a capoeira no passado. Somente 
no	município	de	Ipueiras	não	foi	identificada	nenhuma	
experiência com a capoeira (Figura 1).
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Recorte territorial: microrregião de Porto 
Nacional

A Microrregião de Porto Nacional está localizada no 
centro do Estado do Tocantins, numa faixa de terras de 
aproximadamente 80 km de largura, alongada num com-
primento de aproximadamente 300 km no sentido norte-
-sul, predominantemente ao longo da margem direita do 
Rio Tocantins. Apenas o município de Porto Nacional tem 
parte de seu território na margem oposta do rio (Mapa 1). 
A	 área	 está	 localizada	 entre	 as	 coordenadas	 geográficas	
47°24’43’’O e 48°51’38’’O de longitude e 8°37’34’’S e 11°22’08’’S 
de latitude (ambas tomadas em WGS-84).

Embora faça parte da Microrregião de Porto Na-
cional,	 a	 capital	 do	 estado,	 Palmas,	 ficou	 de	 fora	 do	
objeto de pesquisa em razão dos cortes orçamentários. 
Em 2018, a microrregião tinha uma população estima-
da pelo IBGE de 104.735, com importante presença da 
população rural (22,39%), com leve predominância de 
homens (51,03%), maioria de pretos e pardos (74,30%) e 
a maioria de praticantes da religião católica (74,21%). A 
população é predominantemente jovem, na faixa etária 
de 10 a 29 anos.

Porto Nacional

Pedro Afonso
?

Monte do Carmo

Lajeado

Bom Jesus do TO

Aparecida do Rio Negro

Tocantina

1972
1974

1976
1978

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016
2018

Santa Maria do TO

Silvanópolis

III Etapa: Mapeamento a Capoeira no Tocantins - Microregião de Porto Nacional/TO. Org.: Pesquisadores do projeto

Figura 1: Períodos com atividades relacionadas à capoeira na microrregião de Porto Nacional (excluindo o município de Palmas).
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Limites municipais

Municípios da I Etapa

1 - Santa Maria do Tocantins
2 - Bom Jesus do Tocantins
3 - Pedro Afonso
4 - Tocantinia
5 - Lajeado
6 - Aparecida do Rio Negro
7 - Ponto Nacional
8 - Monte do Carmo
9 - Ipueiras
10 - Silvanópolis

10

0 20 40 60 km

Projeção Lat/Long. Datum WGS 84

Mapa 1: Localização dos municípios da microrregião de Porto 

Nacional/2018 

Fontes:
Países do mundo - GADM database.
Unidade da Federação e Municípios - IBGE (Portal de Mapas)

II Etapa: Mapeamento da Capoeira no Tocantins - Microregião de 
Porto Nacional-TO
Org.: Pesquisadores do projeto. Elaboração: Rodolfo Alves da Luz
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Metodologia de pesquisa 

A seleção da equipe foi feita pela análise do currículo 
lattes5, composta por três professores pesquisadores da 
Universidade Federal do Tocantins (UFT), sendo uma com 
formação	na	área	de	História	e	dois	da	área	de	Geografia,	
além de três estudantes bolsistas do Curso de Ciências So-
ciais, que auxiliaram os pesquisadores nas atividades de 
campo e na sistematização dos dados coletados.

A metodologia utilizada teve como referência as ex-
periências do Inventário Nacional de Referências Cul-
turais (INRC) conduzidas em várias regionais do Iphan, 
prevendo essa metodologia as etapas de levantamento 
preliminar,	 identificação	 e	 documentação	 (IPHAN,	
2000). Também os Inventários Participativos serviram 
de subsídios metodológicos para proceder ao mapea-
mento (IPHAN, 2016).

Para tanto, foi readequado o instrumental metodo-
lógico considerando o formato e a disposição dos for-
mulários de preenchimento dos dados pesquisados. Fo-
ram	utilizadas	uma	ficha	para	contato,	uma	ficha	para	
identificação	de	localidade	(que	corresponde	a	ficha	de	
território),	uma	ficha	de	roteiro	de	entrevista	e	quatro	
fichas	para	 fontes	de	pesquisas	 (referências	bibliográ-
ficas,	 audiovisuais,	 impressos,	 cartazes	 e	 relatórios).	
As	informações	que	seriam	incluídas	nas	fichas	de	ca-
tegoria do bem cultural foram sistematizadas após as 

5	 Conforme	estabelecido	em	edital	de	seleção	pública	n.º	38/2018-Proex/UFT,	de	05	de	junho	de	2018,	para	selecionar	os	profissionais	

pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins para a realização da II Etapa do Mapeamento da Capoeira no Estado do Tocantins, na 

Microrregião de Porto Nacional.

atividades	de	campo	a	partir	das	fichas	de	localidade	e	
do roteiro de entrevistas, que foram construídas para 
abranger essas categorias. Essa readequação tornou o 
campo e a sistematização dos dados mais dinâmica e 
eficiente,	uma	vez	que	foi	reduzido	o	número	de	fichas	
a	serem	preenchidas	pela	equipe.	A	ficha	para	identifi-
cação de localidade permitiu uma discussão mais siste-
mática que, além das informações obtidas no trabalho 
de campo, nos possibilitou redigir um texto contendo 
informações de fontes documentais, orais e bibliográ-
ficas	sobre	o	bem	cultural	(MESSIAS	&	OUTROS,	2018;	
MESSIAS; LUZ & BALSAN, 2019).

O levantamento preliminar foi desenvolvido com 
base nas orientações pressupostas em metodologias 
de ferramentas já existentes no Iphan, especialmente o 
INRC e o Inventário Participativo, tendo como princípio 
básico o contato direto com os capoeiristas, observação 
participante, entrevistas e registros em áudio e vídeo. 
Para	identificação	dos	sujeitos	da	pesquisa,	a	equipe	fez	
os seguintes procedimentos: a) Estabelecimento pela 
equipe dos primeiros contatos, via telefone e WhatsA-
pp, para falar do mapeamento, ao mesmo tempo iden-
tificando	 outros	 praticantes	 da	 capoeira,	 tendo	 como	
referência a lista de capoeirista disponibilizada pelo 
Iphan/TO e também os contatos feitos durante a I Eta-
pa do Mapeamento da Capoeira no Tocantins – Região 
Sudeste; b) Levantamento via telefone e pessoalmente 
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junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), Di-
retorias Regionais de Educação, Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), Secretarias Municipais 
de Educação (SEMED) e Escolas dos Municípios da 
Microrregião de Porto Nacional que desenvolviam ou 
haviam desenvolvido atividades ou projetos com a ca-
poeira; e c) Levantamento das produções teóricas junto 
às bibliotecas das Instituições de Ensino Superior (UFT, 
UNITINS, ULBRA, IFTO, Católica) e de bibliotecas pú-
blicas.	 Após	 essa	 etapa	 de	 identificação	 foi	 feita	 uma	
visita in loco, tendo como referência a utilização da téc-
nica de bola de neve (MESSIAS; LUZ & BALSAN, 2019, 
passim).

A técnica da bola de neve permite que o sujeito da 
pesquisa indique novos sujeitos, isto é, ao chegar ao 
primeiro município para entrevistar o capoeirista, ele 
indicava outro capoeirista, e assim sucessivamente, até 
que os nomes começassem a ser repetidos. Segundo Ju-
liano Vinuto, essa amostragem apresenta três objetivos 
principais “[…] desejo de melhor compreensão sobre 
um tema, testar a viabilidade de realização de um es-
tudo mais amplo e desenvolver os métodos a serem em-
pregados em todos os estudos ou fases subsequentes” 
(VINUTO, 2014, p. 203).

A	 elaboração	 dos	 produtos	 cartográficos	 foi	 feita	
por meio de ferramentas e técnicas advindas da car-
tografia	e	do	geoprocessamento.	Os	dados	territoriais,	
socioeconômicos e ambientais foram obtidos nos se-
guintes portais/instituições: Instituto Brasileiro de 
Geografia	e	Estatística	(IBGE),	Ministério	do	Trabalho	

e Emprego (MTE), Secretaria de Planejamento e Orça-
mento do Estado do Tocantins (SEPLAN), Serviço Geo-
lógico do Brasil (CPRM) e Projeto de Mapeamento Anu-
al da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas).

Todas	 as	 informações	 geográficas	 (territoriais,	 fí-
sicas, ambientais, sociais, econômicas, dentre outras) 
foram	sistematizadas	em	um	Banco	de	Dados	Geográfi-
cos (BDG), gerenciado por um Sistema de Informações 
Geográficas	 (SIG),	 com	base	em	plataforma	PostgreS-
QL/PostGIS. O programa de geoprocessamento utiliza-
do foi o QGIS, versão 3.2.3 Bonn, no qual foram organi-
zados	os	dados	e	elaborados	os	mapas	finais.

O trabalho de campo e a documentação

Fizemos o trabalho de campo nos dez municípios, 
na perspectiva de conhecer e documentar com fotogra-
fias,	perceber	os	aspectos	rituais	e	simbólicos,	entrevis-
tando praticantes e demais pessoas que se dispuseram 
a conceder informações a respeito do bem cultural. Por 
meio das entrevistas, procuramos perceber a dinâmi-
ca dos eventos relacionados com a capoeira e também 
garimpar fontes como cartazes, folders, convites, ca-
lendário,	recortes	de	jornais,	fotografias,	objetos	rituais	
e simbólicos, entre outros (MESSIAS; LUZ & BALSAN, 
2019, passim).

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas 
semiestruturadas,	 com	 ficha	 de	 contato	 e	 roteiro	 de	
entrevistas.	 Localizamos,	 contactamos	 e	 fizemos	 en-
trevistas com mestres, contramestres, professores e 
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instrutores, entre outros detentores do bem cultural 
(MESSIAS; LUZ & BALSAN, 2019, passim).

No	 que	 tange	 à	 pesquisa	 documental,	 identifica-
mos poucos acervos pessoais dos próprios detentores, 
como cartazes, folders, convites, recortes de jornais, 
fotografias	e	certificados	de	participação	em	eventos	de	
capoeira. Tais documentos, na melhor das hipóteses, 
estavam dispersos e em frágil estado de conservação 
em razão do descuido dos detentores em zelar por estas 
significativas	fontes	históricas.	Ouvimos	vários	deten-
tores mencionarem que “jamais imaginavam que tais 
documentos tivessem alguma importância”, por isso 
não atentaram para guardá-los com o zelo necessário 
para sua preservação. Alguns capoeiristas armazenam 
os	 documentos,	 especialmente	 fotografias,	 em	 redes	
sociais como o Facebook. 

Além da fragilidade na guarda e preservação dos 
acervos	 documentais,	 outro	 desafio	 para	 a	 realização	
do mapeamento da capoeira no Tocantins foi a negação 
das informações por parte de alguns capoeiristas. Salvo 
algumas	 exceções,	muitos	 capoeiristas	 dificultavam	 a	
realização das entrevistas, sendo necessárias inúmeras 
tentativas para conseguir agendá-las. Outros capoei-
ristas alegavam que não iriam “ganhar nada com esse 
mapeamento”, inclusive, instigando outros detentores 
a não colaborar com a pesquisa. Tudo isso ainda se tor-
nou	mais	agravante	e	desafiador	devido	ao	curto	tempo	
para nós pesquisadores procedermos ao mapeamento.

No	que	tange	à	produção	teórica,	fizemos	pesqui-
sas em bibliotecas dos municípios de Porto Nacional e 

também em Palmas que, mesmo estando fora da área 
de estudo, poderiam trazer dados importantes, devido 
ao maior número de universidades nesse município. 
O principal acervo pesquisado foi o da Biblioteca do 
Campus de Porto Nacional, da Universidade Federal do 
Tocantins.	 Para	 tanto,	 fizemos	 a	 opção	 pelo	 conjunto	
de	monografias	publicadas	nos	cursos	de	História,	Ge-
ografia,	Letras,	Pedagogia,	Educação	Física	 e	Biologia	
visando	identificar	a	produção	teórica	existente	acerca	
da temática relativa à capoeira.

Na	 produção	 teórica	 analisada,	 identificamos	 so-
mente dois Trabalhos de Conclusão de Curso, uma 
monografia	 do	Curso	 de	História	 e	 uma	do	Curso	 de	
Geografia,	que	fazem	referência	direta	ou	indireta	à	te-
mática da capoeira.

Em Porto Nacional está localizado um importante 
centro de pesquisa acadêmica de humanidades do Esta-
do do Tocantins, no Campus da UFT, que concentra cur-
sos como licenciatura em História, licenciatura e bacha-
relado	em	Geografia,	bacharelado	em	Ciências	Sociais	e	
Relações Internacionais, os dois últimos cursos recentes, 
que ainda não formaram a primeira turma. Apesar disso, 
a	análise	da	produção	bibliográfica	indica	que	a	temáti-
ca da capoeira tem sido, até então, pouco abordada nos 
cursos. Um incipiente processo de estudo do tema foi 
identificado	no	curso	de	Ciências	Sociais,	na	disciplina	
de Práticas de Pesquisas em Antropologia, ministrada 
pela Professora Suiá Omim, que tem utilizado a capoeira 
como objeto de estudo e práticas dos discentes.
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Um dos aspectos interessantes que a pesquisa re-
velou foi a diversidade de contextos e particularidades 
locais referentes ao bem cultural, em especial no muni-
cípio	de	Porto	Nacional,	onde	identificamos	experiên-
cias com a capoeira desde a década de 1970 (MESSIAS; 
LUZ & BALSAN, 2019).

Embora a pesquisa tenha revelado uma diversidade 
de contextos, aqui neste artigo trataremos apenas das 
narrativas mais antigas e permanentes no tempo, que 
revelam as raízes da capoeira na região e seu históri-
co de resistência. Trataremos também das conjunturas 
culturais	e	sociais	identificadas	no(s)	território(s)	da	ca-
poeira na Microrregião de Porto Nacional.

Algumas narrativas da capoeira na Microrregião 
de Porto Nacional

Os relatos orais, as entrevistas e os documentos dos 
acervos pessoais de alguns capoeiristas evidenciaram 
que a cidade de Porto Nacional foi pioneira na prática 
da capoeira, iniciada na década de 1970. 

De acordo com as narrativas orais, as experiências 
com a capoeira em Porto Nacional remontam ao ano de 
1972 com os capoeiristas Paulo Mourão e Agnelo, am-
bos discípulos do Mestre Sabú6 na cidade de Goiânia, 
Goiás. Paulo Mourão nos informou que, ao retornar 
para a cidade de Porto Nacional, ele juntamente com 
o amigo Agnelo instalaram uma academia de capoeira 

6  Mestre Sabu (Manoel Pio de Sales) foi aluno de Noronha e Caiçara, ambos da linhagem de Mestre Pastinha. E também teve formação com o 

Mestre Osvaldo de Souza, que foi aluno do Mestre Bimba.

em um salão ao lado da igreja Catedral Nossa Senhora 
das Mercês, funcionando durante aproximadamente 
um ano e seis meses.

Quando chegou o período de servir o exército em 1972, 
cheguei a Porto Nacional e veio comigo um grande amigo, 
mestre Agnelo [que era de Uruaçu, Goiás], capoeirista com 
grau mais elevado do que eu; que veio para passear e gostou 
de Porto Nacional. Daí surgiu a ideia para que ele se man-
tivesse lá e montássemos uma academia. Procuramos um 
local, dois jovens, sem dinheiro [...]. E nós fomos conversar 
com um padre muito amigo e muito incentivador da cultu-
ra, o Padre Alano, e ele fez de forma espontânea a doação de 
uma área da igreja, onde nós instalamos nossa academia, 
ao lado da igreja catedral Nossa Senhora das Mercês. [...]. 
Este salão estava desativado e nós mesmos fizemos a pintu-
ra [...]. E ali se iniciou uma academia. As aulas eram das 
4 às 6h da manhã, porque às 6h da manhã eu entrava no 
Tiro de Guerra e Agnelo no período da tarde[...]. Terminou o 
Tiro de Guerra, e eu precisei sair de Porto Nacional e Agnelo 
também saiu, mas nós tínhamos em torno de 30 alunos[...]. 
Com a minha saída para voltar aos estudos, em Brasília, 
para me preparar para o vestibular, Agnelo também voltou e 
aí a academia deixou de funcionar. Mas fizemos ela durante 
um ano e seis meses[...]. Participávamos de todas as feiras, 
eventos e dos desfiles cívicos em Porto Nacional justamente 
para divulgar a capoeira. [...] (MOURÃO, 2018)
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Posteriormente, no início da década de 1980, a ci-
dade de Porto Nacional contou com outra experiência 
associada com a capoeira. De acordo com Edith Lotufo 
(2018,	on-line),	que	fez	os	registros	fotográficos	(Fotos	
1 e 2), naquela ocasião, tal experiência foi proporciona-
da pela professora Maria Zita Ferreira, da Universidade 
Federal de Goiás (UFG)7. 

Ressalta-se a importante contribuição de Edith Lo-
tufo para pesquisa do mapeamento da capoeira, com-
partilhando	 os	 registros	 fotográficos	 no	 facebook,	 na	
página “Porto Nacional Somos todos nós”, conforme 
pode ser observado a seguir:

A professora Noeci Carvalho Messias me pediu ima-
gens para o Mapeamento da Capoeira no Estado do Tocan-
tins. Encontrei 12 fotografias de apresentações de capoeira 
organizadas pela professora Maria Zita Ferreira, que con-
tribuiu com a capoeira de Porto Nacional no início dos anos 
de 1980. Ela era professora da UFG e ficou um mês em Porto 
pelo Campus Avançado da UFG. Depois esteve outras vezes 
na cidade ministrando oficinas de dança e capoeira. A pro-
fessora Maria Zita era professora da educação física da UFG 
em Goiânia e foi para Porto Nacional em 1980 através do 
Campus Avançado da UFG de Porto Nacional. [...] (LOTU-
FO, 11/09/2018, on-line)8.

7	 O	contato	com	Edith	Lotufo	foi	feito	via	Whatsapp.	Ela	nos	informou	que,	no	final	dos	anos	de	1970	e	década	de	1980,	havia	em	Porto	Nacional	

um Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás e, naquele contexto, a Professora Zita, servidora desta IES, viajava de Goiânia a Porto 

Nacional	para	desenvolver	ações	de	extensão,	entre	elas,	oficinas	e	apresentações	de	capoeira.

8 Disponível: https://www.facebook.com/groups/252820148112991/search/?query=edith&epa=SEARCH_BOX, Acesso em 11 de set. de 2018. 

Página Facebook: Porto Nacional somos todos nós.

Fotos 1 e 2: Apresentação de capoeira, coordenada pela professora 
Maria Zita Ferreira, início dos anos de 1980, promovida pelo Campus 
Avançado da UFG. Foto: Edith Lotufo.
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Depois, por volta de 1983 a 1985, o capoeirista 
apelidado de Pimenta do Reino ensinou capoeira em 
Porto Nacional. O Mestre Gamela nos informou que 
se iniciou na capoeira com esse capoeirista, antes de 
começar a treinar capoeira com o seu mestre, Timbal: 

Eu me iniciei na capoeira em 1983, então tinha 11 anos 
de idade quando iniciei na capoeira. Tinha um rapaz que 
tinha um projeto ali em frente à Comsaúde, onde tinha um 
pé de manga, o nome dele era Manelim e o apelido dele na 
capoeira era Pimenta do Reino. Ele começou capoeira com 
Paulo Mourão e Zita, que veio de Goiânia pra cá e fez um 
trabalho e esse pessoal parou e ele deu continuidade a esse 
trabalho em frente à Comsaúde, debaixo de pé de manga, 
com piso de chão batido. Ele tinha um grupo de crianças de 
7, 12 e 13 anos de idade, um grupo de dez a quinze meninos 
que praticava capoeira, e eu era uns desses meninos que pra-
ticava capoeira lá. [...] (RODRIGUES, 2018)

Anos depois, em 1986 o capoeirista Luiz Carlos da Sil-
va, conhecido por Mestre Timbal, também discípulo do 
Mestre Sabú, chegou a Porto Nacional, iniciando os tra-
balhos com a capoeira (Foto 3), conforme relata a seguir:

Quando eu cheguei aqui a Porto Nacional, em 1986, eu 
conheci a Vilma Manduca, que era formada em Fisiotera-
pia, e ela tinha uma academia de musculação, e através des-
sa academia, eu, conversando com ela, que eu queria fazer 
um trabalho de capoeira, e ela me cedeu um espaço na aca-
demia dela, e eu comecei um trabalho com quatro alunos. 

Eu cheguei no mês de maio de 1986 e comecei a fazer esse 
trabalho na academia mais ou menos no mês de junho. Já 
em julho de 86, havia aquela festividade do aniversário de 
Porto Nacional, e ela me chamou pra fazer uma apresenta-
ção no antigo clube, um espaço cultural que havia na beira 
do rio, chamado Beira Rio, e a gente foi lá junto com ela. Ela 
foi apresentar a academia, algumas coisas culturais, e eu 
fui fazer uma apresentação de capoeira com quatro alunos 
[...] Era o Azulão, que veio de Goiânia comigo, então era o 
Saci, o Rafael, em quem coloquei o apelido de Linguiça, eu 
e o Azulão, nós quatro fazendo a apresentação. Mas foi uma 
coisa assim que o povo ficou doido, admirado com a apre-
sentação, eu fiquei assim meio sem graça porque fazer uma 
apresentação sem instrumento [...] colocamos uma música 
lá no som, não tinha quem tocasse, jogava com um, trocava 
de parceiro [...]. Depois dessa apresentação, nós já estáva-
mos começando nosso trabalho [...]. (SILVA,2018).

Foto 3: Primeira apresentação do Mestre Timbal, espaço Beiro Rio, em 
Porto Nacional - TO (1996). Acervo: Mestre Timbal.
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Mestre Timbal é reconhecido pela comunidade ca-
poeirista do Tocantins como um dos pioneiros da capo-
eira no estado, trazendo um legado inestimável. Entre 
os inúmeros alunos, formou quatro mestres: Gamela, 
Saci, Penugem e Chorão. Observa-se que a atuação e 
a permanência do Mestre Timbal em Porto Nacional, 
desde os anos de 1980 até a atualidade, geraram mui-
tos frutos no campo capoeirístico, contribuindo sobre-
maneira para a expansão dos seus ensinamentos nessa 
cidade e na região. Exemplo dessa trajetória de ensi-
namentos foi o trabalho vigoroso que seus discípulos 
Mestres Gamela e Penugem, da Associação de Capoeira 
Raízes, desenvolveram e continuam desenvolvendo nas 
cidades de Porto Nacional e Palmas.

No	município	de	Lajeado,	identificamos	o	“ex-capo-
eirista” Vianês Silva de Souza Gonçalves, apelidado de 
Marreta, do Grupo Terreiro, que treinou capoeira em 
Tocantínia e Miracema no início dos anos de 1990. Ele 
nos informou que em 1994 participou de um evento na 
cidade de Lajeado, destacando que o referido evento foi 
organizado pelos capoeiristas Mentirinha e Mestre Bi-
zorro, do Grupo Abolição9. 

Identificamos	também	o	Contramestre	Assanhado,	
do Grupo Terreiro Capoeira, que desenvolveu trabalho 
com a capoeira, em Lajeado, no período de 1998 a 2009. 
Informou-nos, ainda, que naquele período, houve ou-
tro capoeirista de nome Ginivaldo que também ensinou 
capoeira em Lajeado e que juntos treinavam bastante 
nas praças. O Contramestre Assanhado nos informou 

9	 Conforme	assinalado	anteriormente,	fizemos	diversas	tentativas	para	entrevistar	Mestre	Bizorro,	todavia	sem	êxito.

que desenvolveu de forma voluntária alguns projetos 
sociais nos espaços do Centro Cultural e na quadra do 
Colégio Estadual, da referida cidade.

Nesse período, mudou-se um rapaz pra lá o, Genivaldo, 
em Lajeado, eu praticava capoeira, mas era evangélico, então 
não me dedicava muito à capoeira, e ele era aluno do mestre 
Índio de Taquarussú. O Genivaldo se mudou pra Lajeado e 
ele já era segunda corda, era mais desenvolvido, muito bom 
de capoeira, ele passou a dar aula pra nós. Ele era aluno do 
Pesão, passou a treinar com o Pesão e dava aula pra nós. E fi-
camos nessa situação de 1998 a 1999. No ano de 1999, eu levei 
Genivaldo para igreja e ele decidiu ficar na igreja e largou a 
capoeira. [...]. Em 1998, eu comecei um trabalho de capoeira 
em Lajeado, eu estava com a primeira corda, e não tinha ou-
tro professor, o nosso professor tinha virado crente, e nós não 
tínhamos professor na cidade e então comecei a dar aula, eu 
comecei a dar aula para os Pioneiros Mirins, com 14 anos de 
idade, como eu era da cidade, eles abriram um projeto lá e me 
colocaram pra dar aula [...] (MEDRADO, 2018)

Também	em	Lajeado	identificamos	o	capoeirista	An-
selmo Martins de Araújo, conhecido como Contramestre 
Pesado e seu aluno, o Professor Beda Ribeiro da Silva, 
apelidado de Sombra. Os dois compõem o Grupo Institu-
to Capoeira Berimbau Proeza, e vêm ensinando capoeira 
na área urbana e rural do município desde 2014.

No município de Tocantínia, as informações foram 
obtidas junto ao “ex-capoeirista” Vianês Silva de Souza 
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Gonçalves, que treinou capoeira no período de 1991 a 
199310 com o Contramestre Lirrany11, do Grupo Terrei-
ro. Vianês nos informou que o primeiro capoeirista de 
Tocantínia foi o Contramestre Lirrany e logo em segui-
da chegou o Contramestre Rivaldo, vindo de Brasília e, 
posteriormente chegou o capoeirista Jamaica. O “ex-ca-
poeirista” destacou que “os três se uniram e davam aula 
de capoeira juntos, era bom demais; era a diversão da 
cidade”. Vianês destaca que por volta de 1993, Jamaica 
cometeu um homicídio, sendo preso. Depois, entre os 
anos de 1993 a 1994, o capoeirista Maisena, que era alu-
no do Mestre Soldado, deu aula durante uns dois meses, 
mas não vingou. Ressalta-se que, após o episódio com o 
Jamaica, a capoeira perdeu credibilidade na cidade, “a 
discriminação	ficou	muito	grande”.

Também em Tocantínia, o capoeirista Rosimar Xa-
vier Nunes12, apelidado de Contramestre Pesão, do Gru-
po Tribo Arte, nos informou que, por volta de 1994, o 
Contramestre Mentirinha, do Grupo Abolição, ensinou 
capoeira nesta cidade. 

O Contramestre Pesão destacou que por volta do ano 
2006 ele começou a ensinar capoeira em Tocantínia. Du-
rante aproximadamente dez anos ensinou capoeira por 
meio dos projetos sociais nessa cidade, na Vila Planalto, 
no espaço do Clube de Festa, e no centro da cidade, no 

10 De 1994 a 1997, treinou com Mestre Bizorro e com o Mestre Índio, de 1997 a 2001.

11 De acordo com Vianês Silva de Souza Gonçalves, o Contramestre Lirrany veio de Goiânia/GO para morar em Tocantínia porque tinha parentes 

naquela cidade.

12	 Rosimar	Xavier	Nunes	nos	informou	que	se	iniciou	na	capoeira	com	12	anos	de	idade,	em	Miracema,	com	o	Professor	Maisena,	que	era	filiado	

à Cia Terreiro.

Espaço Cultural, chegando a ter aproximadamente 200 
alunos. Na ocasião da pesquisa, ele destacou que não 
estava	 conseguindo	 conciliar	 seu	 trabalho	 profissional	
com a capoeira e, por conta disso, não estava tão atu-
ante na capoeira, embora continuasse acompanhando 
o trabalho desenvolvido pelo seu aluno, Instrutor Pan-
tera. Em 2017, ele foi contratado pelo Programa Mais 
Educação, atuando no Colégio Frei Antônio, mas que, 
pelo reduzido salário, transferiu o contrato do Progra-
ma Mais Educação para o seu aluno, Instrutor Pantera. 

Identificamos	também	em	Tocantínia	o	capoeirista	
Rildo José Muniz, apelidado de Professor Brucutu, da 
Associação de Capoeira e Cultura Raízes, que, em 2005, 
foi contratado pela Fundação Fé e Alegria para ensinar 
capoeira no Colégio Frei Antônio:

Em 2005, eu era aluno graduado, e dei aula em Tocan-
tínia pela Fundação Fé e Alegria, que é uma Fundação dos 
Padres Jesuítas da Espanha [...]. Eu dava aula duas vezes 
por semana em Tocantínia, no Colégio Frei Antônio [...]. 
Eu fui contratado pela Fundação e fiquei um ano mais ou 
menos nesse projeto [...] (MUNIZ, 2018)

Outro	capoeirista	 identificado	em	Tocantínia	foi	Flo-
risval Batista dos Santos, conhecido como Professor Faísca, 
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que desenvolveu trabalho com capoeira na Aldeia Funil, 
do Povo Xerente, no período de 2000 a 2013. O capoeirista 
salientou que ensinava capoeira de forma voluntária para 
os indígenas. O referido capoeirista nos informou que as 
aulas	de	 capoeira	na	Aldeia	Funil	ficaram	suspensas	por	
alguns anos em virtude de um acidente em que ele preci-
sou se submeter a uma cirurgia, salientando que já estava 
recuperado e que pretendia retornar os trabalhos de ensi-
namento da capoeira com os indígenas.

A capoeira na microrregião de Porto Nacional: 
síntese histórica e geográfica

Para construir o quadro de análise sobre a histó-
ria da capoeira na Microrregião de Porto Nacional, 

trabalhamos com a diminuta literatura existente e com 
as narrativas, informações e dados concedidos pelos ca-
poeiristas na ocasião dos trabalhos de campo. A partici-
pação em eventos promovidos e organizados pelos Gru-
pos de Capoeira como formaturas, batizados e troca de 
cordas foi de suma relevância, tendo possibilitado a nós 
pesquisadores estabelecer uma relação dialógica com di-
versos capoeiristas.

Foram	 identificados	 sete	 Grupos	 de	 Capoeira	
na Microrregião de Porto Nacional (Mapa 2).  
Foram	 identificados	 em	 Porto	 Nacional,	 o	 município	
mais populoso da área, o maior número de experiên-
cias, grupos e praticantes de capoeira na ocasião da 
pesquisa de campo. São cinco grupos, conforme pode 
ser visualizado no Mapa 2 e no Quadro 1.
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Mapa 2: Grupos de capoeira identificados na microrregião de Porto Nacional-2018

Grupos de Capoeira Identificados

Fontes:
Municípios - IBGE (Portal de Mapas)

II Etapa: Mapeamento da Capoeira no Tocantins - Microregião 
de Porto Nacional-TO
Org.: Pesquisadores do projeto. Elaboração: Rodolfo Alves da Luz
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Grupo Coordenação Município

Terreiro de Capoeira 
Angola São Luiz dos 
Palmares

Mestre Timbal (Luiz Carlos da Silva) 

Porto Nacional

Associação de Capoeira e 
Cultura Raízes

Mestres Gamela e Penugem (respectivamente, Alcione 
Santana Rodrigues e Alexsandro Rodrigues dos Santos) 

Força Cultural Capoeira Contramestre Zairo (Zairo Aires Santana) 

Memória Capoeira Professor Duplex (Paulo Rodrigues da Costa Júnior)

Atabaque Capoeira Mestre Vareta (Luiz Carlos Ribeiro Figueredo) 

Capoeira Berimbau 
Proeza

Contramestre Pesado (Anselmo Martins Araújo) Lajeado

Tribo Arte Capoeira Instrutor Pantera (Marcelo Gomes) Tocantínia

Quadro 1 – Grupos de capoeira identificados no município de Porto Nacional / 2018

Além da atuação dos grupos de capoeiras mencio-
nados	 anteriormente,	 identificamos	 outras	 experiências	
na ocasião da pesquisa de campo no município de Porto 
Nacional. Uma dessas experiências foi o Projeto Extensão 
Curso de Capoeira: “Grupo Raízes na Universidade”, 

13 Davi Borges das Chagas é aluno do Mestre Gamela, da Associação de Capoeira Raízes.

desenvolvido nos anos de 2010 e 2011, coordenado 
pelo Professor Davi Borges das Chagas13, do Curso de 
Biologia da UFT, que teve como objetivo propiciar o apren-
dizado da arte da capoeira e seus elementos (luta, dança 
e música) aos estudantes, técnicos e professores da UFT. 
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Outra	experiência	significativa	identificada	em	Porto	
Nacional foi conduzida no período de 2009 a 2015 pelos 
capoeiristas angoleiros Brenda Kalife e Nereu Cavalcanti. 
Nesse período, mantiveram um grupo de estudos de Ca-
poeira Angola itinerante e facilitador de encontros entre 
pessoas interessadas na prática da capoeira. Brenda14 e 
Nereu15 eram estudantes na UFT e, no contexto da vida 
acadêmica, desenvolviam uma diversidade de atividades, 
entre tantas, os treinos de Capoeira Angola na UFT - Cam-
pus Porto Nacional, envolvendo estudantes da UFT e mo-
radores das proximidades.

Também, na ocasião dos trabalhos de campo em 
Porto	Nacional,	 identificamos	outra	 experiência	que	 es-
tava sendo desenvolvida pelos capoeiristas, estudantes 
da UFT, Rafael Godinho, Laurinei Izidio Soares Macedo 

14  Brenda Kalife cursou Ciências Biológicas.

15	 	Nereu	Cavalcanti	Coelho	Filho	cursou	Geografia.

e Lucas Crispin, que estavam conduzindo um trabalho de 
pesquisa e extensão intitulado “Quilombo de Angola”, com 
a supervisão do Mestre Timbal, visando ao fortalecimento 
e à valorização da Capoeira Angola em Porto Nacional.

A	 escolaridade	 dos	 29	 capoeiristas	 identificados	 na	
Microrregião de Porto Nacional pode ser visualizada no 
Gráfico	01,	predominando	os	níveis	médio	e	superior.

O município de Lajeado é o segundo município 
menos populoso de toda microrregião, mas é o muni-
cípio com maior porcentagem de habitantes declarados 
pretos e pardos. Tocantínia se diferencia dos outros 
municípios por ter a maior proporção de indígenas e 
evangélicos.	Não	é	possível	ainda	afirmar	se	há	causa-
lidade entre os fenômenos capoeira e população preta 
ou parda, capoeira e população indígena etc., mas o 
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Gráfico 1 – Escolaridade dos capoeiristas microrregião de Porto 
Nacional / 2018.

Fonte: Resultados da Pesquisa II Etapa: Mapeamento da Capoeira no 
Tocantins - Microrregião Porto Nacional (TO).
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aprofundamento das pesquisas na região pode explicar 
melhor esta relação (Mapa 3).

No que tange à religiosidade dos 29 capoeiristas 
(Quadro	2),	a	maioria	se	identificou	como	pertencente	ao	
catolicismo (13), seguido por variadas religiões - protes-
tantes (8) e espiritismo (3). 

Quando interrogávamos os capoeiristas se havia liga-
ção do seu grupo de capoeira com as religiões de matriz 
africana, a resposta de muitos, especialmente dos protes-
tantes, mostrava negação e temor para com as religiões 
de	matriz	africana	em	contraposição	à	afirmação	da	sua	
religião. Foi obtido também relato de enfrentamento de 

Cor/Raça Religião
Base cartográfica

Habitantes

Municípios da II Etapa

Limites municipais

Amarela

Branca

indígena

Parda

preta

Católica

Evangélicas

Espírita

Umbanda e Candomblé

Testemunha de Jeová

Outras religiões

Sem religião

Não sabe

0 30 60 90 km

Projeção Lat/Long. Datum WGS 84

Fontes:
Municípios - IBGE (Portal de Mapas)
Dados	demográficos	-	IBGE	Censo	(2010)
Autor: Rodolfo Alves da Luz

49.146
11.539
6.736
6.716
5.068
4.213
3.768
2.864
2.773
1.639

Mapa 3: Raça e religião na Microrregião de Porto Nacional



Interações e sentidos: experiências com o Inventário Nacional de Referências Culturais 137

preconceitos e discriminação em Lajeado e Santa Tereza 
do Tocantins por parte de pastores que disseminavam 
que a capoeira estava associada a questões diabólicas, 
entre outras coisas depreciativas e discriminatórias.

Por	 outro	 lado,	 foi	 possível	 identificar	 uma	 interli-
gação das religiões de matriz africana em apresentações 
públicas no mesmo espaço da capoeira, caso da Feirinha 
Cultural do Buracão na cidade de Porto Nacional e nas 
palestras e ações educativas sobre as religiões de matriz 
africana e a capoeira, que visavam a reforçar a função da 
escola de promover o respeito e a valorização da diver-
sidade brasileira, também na cidade de Porto Nacional.

A presença de capoeirista feminina é pequena. Nos 
relatos dos responsáveis pela formação, é recorrente que 
os	 grupos	 têm	 um	 número	 significativo	 de	 mulheres	
participando do aprendizado da capoeira na formação 
inicial, destacando que elas são assíduas e dedicadas. 
Entretanto, quando vai passando o tempo, por volta 
dos 15 anos de idade, elas deixam a capoeira. A titulação 
mais	alta	que	identificamos	é	da	Professora	Princesa,	do	
Grupo São Luiz dos Palmares, seguida da Monitora Tissi, 
do Atabaque Capoeira, ambas em Porto Nacional.

A pesquisa mostrou que as práticas culturais asso-
ciadas à capoeira são comuns nos grupos de capoeira 

Religião Quantidade de Capoeiristas

Católica 13

Espírita 3

Metodista 1

Avivamento da Fé 1

Assembleia de Deus 1 

Internacional da Renovação 1

Tribo Arte Capoeira 1

Presbiteriana 1

Mundial 1

Evangélico	(Sem	especificação) 2

Não	identificado 5

Total 29

Fonte: Resultados da Pesquisa II 
Etapa: Mapeamento da Capoeira 
no Tocantins - Microrregião 
Porto Nacional (TO).

Quadro 2 – Grupos de Capoeira 
identificados no município de 
Porto Nacional / 2018
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identificados,	destacando	o	maculelê,	o	samba	de	roda	
e a puxada de rede como as práticas mais recorrentes. 
Em	Porto	Nacional,	identificamos	um	número	expres-
sivo	e	diversificado	de	atividades	que	envolvem	a	prá-
tica da capoeira, especialmente nos períodos em que o 
bem cultural está em plena atividade, como na Semana 
da Consciência Negra e durante a Feirinha Cultural do 
Buracão, que busca a valorização da cultura regional, 
envolvendo artesãos, tocadores de folia e suça, músicos 
populares comidas típicas. 

A pesquisa ainda levantou aspectos da mu-
sicalidade, dos bens materiais relacionados aos 

instrumentos musicais, das modalidades de capoeira 
praticadas e suas formas de transmissão, das hierar-
quias e cordas dos grupos, eventos, espaços sociais 
ocupados, lugares de referências dos capoeiristas e 
políticas e ações públicas.

Foram	 identificados	 quatro	 mestres	 que	 atu-
am na Microrregião de Porto Nacional - Timbal, 
Gamela, Penugem e Vareta - todos eles concentrados no 
município de Porto Nacional. No Mapa 4 é possível veri-
ficar	as	influências	capoeirísticas	dos	estados	de	Goiás	
e de São Paulo.
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Recomendações para salvaguarda

Diante do que a pesquisa mostrou, recomenda-
mos que caberá ao Iphan, no âmbito de sua atuação e 
no limite de suas possibilidades, o desenvolvimento de 
ações prioritárias e de estratégicas visando à promoção, 
valorização e salvaguarda da capoeira na Microrregião 
de Porto Nacional. Para tanto, destacamos a necessidade 
de estudos mais aprofundados acerca da capoeira nessa 
região, com levantamento histórico e documental mais 
alongado, de fôlego, inclusive, promovendo diálogo com 
capoeiristas que se negaram a conceder entrevista para 
este mapeamento. Ou seja, um estudo sistemático que 
se detenha sobre as trajetórias históricas da presença de 
capoeiristas para além do que foi feito nesta pesquisa. 

Promover ações para sensibilizar os gestores públi-
cos (esferas municipal e estadual) quanto ao reconheci-
mento, promoção e valorização da capoeira e dos capo-
eiristas como detentores desse importante Patrimônio 
Cultural Imaterial brasileiro, sobretudo como trabalho 
social voluntário que os capoeiristas desenvolvem. 

Articular com o poder público municipal e estadu-
al, visando a construir e/ou implantar políticas públicas 
para a garantia de espaços físicos indispensáveis ao de-
senvolvimento das atividades da capoeira, aproveitando 
prédios abandonados, Praças Públicas e/ou Centros Co-
munitários.

Promover	campanhas	visando	a	intensificação	do	ca-
dastramento dos capoeiristas junto ao Sistema Nacional 
da Capoeira.

Criação de um fórum ou rede visando a debater, re-
fletir	e	deliberar	sobre	as	políticas	públicas	municipais,	
estadual e federal e sobre diretrizes em prol da capoeira 
no Estado do Tocantins.

Instituir/criar política de fomento e/ou captação 
de recursos, por meio de editais, com vistas à realiza-
ção de estudos, pesquisas e ações, eventos e encontros 
e viagens para participar de eventos, manutenção dos 
espaços próprios etc.

Desenvolver ações de apoio técnico aos capoeiristas 
por meio de cursos de capacitação para formulação de 
projetos para captação de recursos e prestação de contas.

Criação do calendário estadual da capoeira, men-
cionando os eventos anuais de cada Grupo de Capoeira.

Inserção dos eventos da capoeira em cada municí-
pio na Agenda Estadual como eventos tradicionais ou 
agenda cultural.

Criação de material didático para subsidiar os es-
tudos da capoeira, apresentando informações, ima-
gens e histórico das ações desenvolvidas na região/
nos municípios.

Estabelecer avaliação e/ou uma mesa de negociação 
visando ao acompanhamento e à criação de diretrizes 
sobre o Programa Mais Educação, visto que nas escolas 
dos municípios não está sendo feito acompanhamen-
to das ações do formador/monitor, isto é, se ele tem 
graduação, a qual grupo está vinculado, a capacidade 
técnica e pedagógica para atuar como professor de ca-
poeira nas instituições de ensino etc. 
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Desenvolver um plano de manejo da cabaça e da 
madeira, pau-pereira e guatambu, utilizados para con-
feccionar berimbau.

Algumas considerações

Há	que	se	destacar	alguns	desafios	desta	pesquisa	
tais	como:	a)	o	fato	de	alguns	capoeiristas	dificultarem	
a realização da entrevista (boicote, cancelamento ou 
mesmo esquecimento do agendamento etc.), fazendo 
com que nós pesquisadores perdêssemos muito tempo 
com as tentativas de diálogo, muitas vezes sem êxito, 
tendo como agravantes o curto tempo para a realização 
da pesquisa, o número reduzido de componentes da 
equipe de pesquisadoras de campo e a exígua disponi-
bilidade de tempo de nós pesquisadores; e b) outro de-
safio	enfrentado	pela	equipe	de	pesquisa	foi	a	negação	
de informações por parte de alguns capoeiristas, a de-
mora ou “boicote” na concessão de documentos (dados 
e informações), entre outros. 

Os	 desafios	 expostos	 nos	 levam	 a	 crer,	 conforme	
mencionado nas recomendações para salvaguarda, na 
necessidade de estudos mais aprofundados, tanto em 
seus	aspectos	históricos	e	geográficos	por	meio	de	aná-
lises sobre a origem e desenvolvimento das práticas de 
capoeiragem quanto sobre seus aspectos sociais e an-
tropológicos, construídos e reconstruídos por distintos 
atores sociais em distintas épocas na Microrregião de 
Porto Nacional.

O uso do geoprocessamento foi essencial para a or-
ganização e análise dos dados, tendo em vista o prin-
cipal objetivo da pesquisa, que foi o mapeamento. Os 
documentos	 cartográficos	 foram	 fundamentais	 para	
revelar a distribuição espacial dos agentes sociais e 
eventos relacionados à capoeira na área de estudo, au-
xiliando	 na	 compreensão	 dos	 processos	 geográficos	 e	
da territorialidade da capoeira na área de estudo.
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Pai Benedito e o inventário do 
Moçambique do Tonho Pretinho

Talita Viana,  Sebastião Rios e Marcelo Feijó

Resumo:	O	artigo	apresenta	 reflexões	 sobre	a	 realiza-
ção do Inventário Nacional de Referências Culturais 
pelo projeto “Memórias e cantos do Moçambique do To-
nho Pretinho”. A partir do principal eixo do projeto – a 
espiritualidade do terno e dos reinados – ponderamos 
sobre	em	que	medida	conseguimos	traduzir	para	as	fi-
chas e para a linguagem do Inventário essa espirituali-
dade centrada nos pretos velhos, caboclos e ancestrais. 
Refletimos	também	sobre	as	possibilidades	e	os	limites	
da proposta da pesquisa com – e não sobre – o grupo e 
de fazer junto, incluindo os integrantes mais jovens do 
terno na equipe de realização do INRC.

Palavras-chave: Inventário Nacional de Referências 
Culturais; Moçambique do Tonho Pretinho; Congado; 
Espiritualidade afro-brasileira; Pretos velhos e caboclos.

1 Os principais produtos resultantes do projeto foram o documentário Na Angola tem (38 min), o CD Moçambique do Tonho Pretinho, o livro Na 
Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho	e	a	exposição	de	fotografias	Na Angola tem: memórias e cantos do Moçambique do Tonho Pretinho.

2	 Congado	ou	Reinado	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	são	termos	bastante	próximos,	mas	não	exatamente	sinônimos.	Congado	significa	a	festa	

religiosa	em	louvor	a	Nossa	Senhora	do	Rosário,	São	Benedito,	Santa	Efigênia	e	Nossa	Senhora	das	Mercês	de	que	participam	as	guardas	–	ou	

ternos e cortes –, que são os grupos de dançadores, instrumentistas e seus capitães. Essas guardas – moçambiques, congos, catopés ou catopês, 

marinheiros ou marujos, penachos, vilões – têm sonoridades e funções rituais distintas nas festas. Podem estar reunidas ou não em Irmandades. 

Já o Reinado representa uma estrutura simbólica mais complexa, com atos litúrgicos e cerimoniais devidos aos reis e rainhas congos e perpétuos.

“O Moçambique é  espiritual”

De maio de 2013 a janeiro de 2017, realizamos o pro-
jeto “Memórias e cantos do Moçambique do Tonho Pre-
tinho”1, aprovado no “Edital de Seleção para Projetos de 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial relacio-
nado à música, canto e dança de comunidades afrodes-
cendentes localizadas no território brasileiro”. O edital 
foi uma iniciativa do Instituto de Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – Iphan, no âmbito do projeto “Sal-
vaguarda do patrimônio cultural imaterial relacionado 
à música, canto e dança de comunidades afrodescen-
dentes na América Latina”, proposto pelo Centro Re-
gional para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da 
América Latina – Crespial, da Unesco, envolvendo treze 
países latino-americanos.

O Iphan aprovou três projetos sobre Congado, 
envolvendo guardas e/ou irmandades2 da região me-
tropolitana de Belo Horizonte – MG, de Mogi das 
Cruzes – SP e o Moçambique do Tonho Pretinho, da 
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Boa Viagem, bairro rural de Itapecerica – MG. Embora 
com	suas	especificidades	conceituais	e	distintos	objeti-
vos e produtos, as três propostas deveriam apresentar 
conjuntamente um vídeo incluindo as respectivas pes-
quisas como representante da ação brasileira junto ao 
Crespial. Além disso, cada projeto deveria realizar uma 
pesquisa	de	identificação	de	bem	cultural	por	meio	do	
instrumento do Inventário Nacional de Referências 
Culturais (INRC).

Paralelamente ao desenvolvimento dos projetos 
do Crespial/Iphan, tramitava na Superintendência do 
Iphan em Minas Gerais pedido de registro do Congado 
como Patrimônio Cultural do Brasil, de acordo com o 
Decreto n.º 3.551/2000. Os esforços para o desenvolvi-
mento – independente, mas articulado – dessas dife-
rentes ações evidenciavam a existência de concepções 
distintas de Congado e das espiritualidades que per-
passam as festas e seu “multiverso”. As páginas que se-
guem	trazem	reflexões,	memórias	e	sentires	a	respeito	
da forma que encontramos de inventariar a espiritua-
lidade do Moçambique do Tonho Pretinho por meio da 
metodologia	 do	 INRC,	 refletindo	 sobre	 seus	desafios,	
suas	belezas	e	suas	dificuldades	nesse	contexto.

Essa guarda de moçambique é responsável pelo 
Reinado de Nossa Senhora do Rosário da Boa Viagem, 
bairro rural de Itapecerica – MG, atuando ainda em ou-
tras festas da região. A partir de 2006, vem participando 
também da Festa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

3 A respeito do calendário anual das festas na região e da descrição de suas principais etapas ver o encarte do CD Reinado do Rosário de 

Itapecerica (2005) e o livro Na Angola tem (VIANA e RIOS, 2016).

no centro da cidade3. O grupo é conhecido pelo nome de 
Moçambique do Tonho Pretinho, que é o primeiro capi-
tão	e	figura	de	maior	visibilidade	nas	funções	públicas	
das festas que realiza. Há que se destacar, entretanto, a 
centralidade de sua esposa, Dona Lena, na sustentação 
espiritual do grupo e na coordenação do terreiro, bem 
como nas tarefas internas de organização da guarda 
para sair para as funções públicas. Desse modo é cor-
reto	afirmar	a	co-responsabilidade	de	ambos	na	condu-
ção do moçambique e na preservação do conhecimento 
do Congado na região (VIANA, 2018).

O terno de Moçambique do Tonho Pretinho e de 
Dona Lena foi instituído em 1972 pelo capitão Bastião 
Preto, tio de Tonho Pretinho, por ocasião do levantamen-
to do Reinado da Boa Viagem. Embora relativamente 
novo, esse moçambique é herdeiro de uma tradição local 
que remonta ao ano de 1818, quando foi ereta a Irmanda-
de de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos na 
antiga Vila de São Bento do Tamanduá. Em 1976, Bastião 
Preto passou o terno para seu sobrinho Tonho, então já 
casado com Dona Lena e ambos desenvolvidos espiritual-
mente. Assim, eles estão há mais de 40 anos à frente deste 
moçambique. Além disso, o pai de Tonho Pretinho, Ge-
raldo Nascimento, foi o primeiro rei congo da festa da 
Boa Viagem e seu avô, José Preto, havia sido capitão-mor 
na festa de Lameus, comunidade  rural de Itapecerica. 
Este avô, explica Dona Lena, era curador espiritual.
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O Moçambique de Tonho e Dona Lena se funda-
menta na espiritualidade das forças das águas e das 
matas; dos pretos velhos e caboclos; de uma conexão 
perene com a ancestralidade. Em maio de 2015, Tonho 
Pretinho, durante suas orações no injó4 pedindo

proteção divina, pra dar força, abrir nossas falanges, expli-
cou que a festa do Rosário tem dois troncos: tronco da Ga-
meleira, com as escoras e os caboclos boiadeiro. Segundo, os 
pretos velhos, o tronco de Jacarandá… da Senzala, a senzala 
dos pretos velhos e das pretas velhas.

Essas são as linhas, as forças que constituem o funda-
mento do Reinado do Rosário – na concepção do Moçam-
bique do Tonho Pretinho – e que comparecem nos cantos, 
nos rituais, nas orações, nas narrativas cosmológicas, nos 
dias de festa, mas também nos trabalhos cotidianos de cura 
e	benzeção	e	nas	biografias	de	seus	integrantes	(Ibidem).

Os versos entoados pelo capitão Tonho Pretinho na 
saída de sua casa para o levantamento do mastro na festa 
da Boa Viagem de 2014, por exemplo, saudavam o Caboclo 
da Gameleira, uma entidade fundamental na sustentação 
espiritual da guarda e que tem como ponto de força uma 
gameleira no Rosário Velho5:

4 Do quimbundo njo; do umbundo onjo,	significa	casa	(LOPES,	2006,	
p. 118). Dona Lena, Tonho Pretinho e alguns pretos velhos também usam a expressão gonjó. O injó é um cômodo onde se encontram as forças do 

moçambique e onde são guardados alguns objetos rituais do terno.

5  Rosário Velho é um local de força espiritual, onde havia uma antiga capelinha de Nossa Senhora do Rosário. Hoje, há no local um tronco de 

uma velha Gameleira caída.

Tonho Pretinho e Dona Lena apresentando a amargosa (2014). Foto:
Marcelo Feijó
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O dia de hoje / é um dia tão bonito / vou pedir a todo santo / 
festejar São Benedito 
No dia de hoje / ai de mim o que será / eu saio pelo mundo / o 
nêgo tem que rezar / Nêgo de Ngola / ele temo que rezar / no 
trono de gameleira / o nêgo vai saravar / No dia de hoje / pois 
eu vou me saravar / todas as força do divino / nessa hora vai 
me dar / Pois meu irmão / nós temos que saravá / o dono da 
gameleira / que ele é dono do Rosário 

Na cerimônia de fechamento do terno – que ocorre 
na sequência das orações no injó – é que Tonho Pretinho 
termina de fechar a corrente da guarda contra quais-
quer males, aprontando-a para sair para as funções ri-
tuais públicas. Instaurada essa corrente, os dançadores 
e capitães, juntos dos guias, escoras e ancestrais, pas-
sam a constituir um só corpo (VIANA, 2014, passim).

Pai Benedito, um preto velho, está sempre presen-
te nesses fechamentos – assim como nos trabalhos no 
injó, na cerimônia do Rosário Velho e nas funções do 
terno na rua nos dias de festa. A ele são direcionados 
inúmeros versos entoados pelos capitães. Ele é o guia 
de Deco, o segundo capitão do moçambique e um dos 
esteios do grupo, tanto nas funções públicas da festa 
como nas cerimônias internas do terreiro.

No	filme	Na	Angola	tem	(2016),	a	partir	de	00:14:25,	
podemos ver a saudação que Tonho Pretinho fez ao pre-
to velho – incorporado em Deco –, usando a toada Na 
Angola tem, que havia sido ensinada pela própria enti-
dade em uma cerimônia no Rosário Velho. 

Na Angola tem, na Angola tem / olha que beleza, na An-
gola tem Papai Benedito, ai de nós o que será / sem a vossa 
proteção hoje o nêgo não sai / Papai Benedito, peço a vossa 
proteção / ponho meu joelho em terra, vou tomar santa 
benção / Papai Benedito / é da minha devoção / já me deu 
sua proteção / vamo levantar do chão / Sempre nas horas de 
Deus / vamos levantar do chão / vai a benção do senhor / pra 
cumprir nossa missão

Angola, no contexto do moçambique – e dos rei-
nados, de forma geral – é um local de força espiritual, 
assim como Aruanda (etimologicamente ligada à Luan-
da). A linha da Angola faz referência a essa espirituali-
dade e também diferencia os cantos e as guardas que 
nela se fundamentam daquelas que incorporaram em 
seu repertório outro tipo de música – no caso de Ita-
pecerica, predominantemente músicas sertanejas. 
Essa diferenciação também pode ser aplicada para as 
festas. A maior festa de Itapecerica, o Reinado do Alto 
do Rosário, especialmente, passou por um processo 
de branqueamento e maior participação de estratos 
da sociedade mais favorecidos economicamente, que 
veio acompanhado de um distanciamento da linha da 
Angola. Isso acarretou também uma primazia dos fes-
teiros eletivos – sobretudo os denominados “reis da 
coroa	grande”	–	e	da	figura	da	princesa	Isabel	em	de-
trimento das coroas congas e demais coroas perpétuas. 
Esse foi, aliás, um dos motivos para a proposição do 
projeto “Memórias e cantos do Moçambique do Tonho 
Pretinho”: valorizar e salvaguardar saberes, práticas e 
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Pai Benedito abençoa Tonho Pretinho ao pé da gameleira (2014). Foto: Marcelo Feijó
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espiritualidade que estavam cada vez mais “isoladas” 
nas festas da região.

No universo cosmológico dos moçambiques, dos 
congados e reinados, notadamente quando adeptos da 
linha d’Angola, percebemos um fenômeno de espiritua-
lização da experiência do cativeiro. Essa experiência se 
faz presente na narrativa de origem da festa, por meio 
da	identificação	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	com	a	con-
dição dos escravos e ainda em uma série de outros ele-
mentos, como a constante referência à senzala e a can-
tos sobre o tempo do cativeiro (VIANA, 2018, passim). Os 
moçambiques, guardas de preto velho, de nêgo veio, dos 
pereto de N’gola, como cantou o capitão Tonho Pretinho, 
trazem a violenta experiência da escravização de seus 
antepassados para o centro de seu universo cosmológi-
co espiritual. Nisso, se diferenciam de outras tradições 
afro-brasileiras, como os candomblés ou xangôs do Re-
cife, que omitem esse dado histórico; o que leva alguns 
pesquisadores a falar em recalque da experiência do cati-
veiro por essas tradições (CARVALHO, 1987, passim).

A presença dos pretos velhos e pretas velhas – e o 
mesmo vale para os caboclos, as pombagiras, os escoras 
– não se restringe, entretanto, apenas aos cantos e às 
etapas rituais da festa. Suas presenças são constantes 
nas	 biografias	 dos	 capitães	 e	 dançadores	 da	 guarda.	
Afinal,	essa	espiritualidade	é	cotidiana.	No	dia	a	dia,	as	
entidades aconselham, cuidam e, quando necessário, 
também corrigem seus burros e mulas (forma pela qual 
os guias costumam se referir aos médiuns), e demais 
pessoas que procuram sua ajuda.

Sobre esse dom espiritual, mediúnico, cumpre res-
saltar que se trata de condição deveras importante para 
um capitão desempenhar suas obrigações na festa e 
mesmo fora dela. Por ser uma festa espiritual, e o mo-
çambique ser a guarda responsável pela condução de 
seus principais rituais, o capitão ou a capitã precisa ter 
a capacidade de lidar com as energias circundantes in-
visíveis à maioria das pessoas. Essa capacidade de ver, 
de sentir, de perceber essas forças é entendido como 
um dom espiritual que precisa ser desenvolvido. Tonho 
Pretinho e Dona Lena, quando assumiram a responsa-
bilidade de tocar o moçambique, já haviam desenvolvi-
do o dom espiritual no Centro da Vó Dondoca. Dom que 
atravessa os vários episódios de suas histórias de vida: o 
casamento (e a união das forças das águas e das matas), 
o processo de assumir a guarda, a trajetória percorrida 
até terem seu próprio injó e as responsabilidades ad-
vindas disso… Deco também desenvolveu nesse mesmo 
centro, antes de se tornar moçambiqueiro. Foram os 
pretos velhos, com quem ele já trabalhava, aliás, que o 
levaram para a guarda: Como se diz [risos], o moçambique é 
o terno dos pretos. E como eu gosto de trabalhar com os pretos, 
eles mesmos que me levaram pra lá, explicou Deco em de-
poimento registrado em maio de 2014 (DVD Na angola 
tem, 2016).

Esse dom espiritual que Tonho Pretinho, Dona Lena 
e	Deco	têm	é	o	fio	condutor	de	um	continuum que po-
demos chamar capitão-curador; o poder que permite o 
cumprimento das obrigações no Reinado do Rosário e o 
desenvolvimento cotidiano de práticas de atendimento 
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e cura espiritual6. Nos trabalhos por eles realizados, os 
capitães	 e	Dona	 Lena	–	 que	 geralmente	fica	no	 papel	
de cambona – recebem os guias e, por vezes, espíritos 
de falecidos. Os guias capinam, puxam o que está preju-
dicando e benzem quem comparece para pedir ajuda. 
Também aconselham e, nas proximidades das festas, 
orientam os capitães e Dona Lena sobre a necessidade 
de rituais de proteção, sobre situações que devem rece-
ber	maior	cuidado	e,	claro,	firmam	o	compromisso	de	
trabalharem juntos para que tudo corra bem.

O eixo condutor do projeto “Memórias e cantos do 
Moçambique do Tonho Pretinho” foi mostrar o papel 
central desta espiritualidade na manifestação. Os pre-
tos velhos, os caboclos e os escoras acharam por bem 
nos acompanhar em cada etapa da execução da pesqui-
sa: escrita de textos, na seleção das fotos da exposição, 
na ilha de edição do DVD; quando não estiveram no pri-
meiro plano, como na gravação dos áudios para o CD.

Um episódio foi especialmente marcante com re-
lação a esse “acompanhamento”. Em junho de 2016, 
havíamos	feito	testes	de	audiência	do	filme	no	Museu	
Nacional da República, em Brasília, e no Cine UFG, 
em Goiânia, com a presença dos integrantes do ter-
no, mas sem participação do capitão Tonho Pretinho, 
que	 estava	 hospitalizado,	 e	 de	 sua	 filha	 Joana	 d’Arc,	
que o acompanhou durante sua internação. A partir 
das observações dos integrantes do grupo e da plateia, 

6  Alguns reis e rainhas congas também detém esse poder espiritual.

7	 	A	frase	foi	proferida	por	Mãe	Efigênia	/	Mametu	Muiandê,	da	Comunidade	Quilombola	Manzo	Ngunzo	Kaiango,	no	encontro	“Africanias”,	em	

novembro de 2016, na UFMG.

fizemos	a	montagem	(quase)	definitiva	do	filme.	Antes,	
porém, de enviar o DVD para a replicação pela fábrica, 
era importante ouvir o capitão Tonho Pretinho e Dona 
Lena, que não costuma acompanhar o grupo em suas 
viagens.	Assim,	fizemos	uma	última	exibição/teste	na	
casa de Joana d’Arc, que contou com um círculo restrito 
de espectadores; todos do núcleo central da família e/
ou do grupo. Com poucos minutos de exibição, quando 
entrou o primeiro áudio de um canto, o capitão Tonho 
Pretinho começou a bater palma e vibrar, expressan-
do seu contentamento. Com discrição, Dona Lena se 
levantou de onde estava, sentou ao lado do capitão e o 
“acalmou”.	Depois	da	sessão	encerrada,	ela	e	sua	filha	
nos	 confirmaram:	 não	 era	 o	 capitão	 Tonho	 Pretinho,	
mas	Pai	Joaquim	dando	seu	aval	ao	filme.

No	desenvolvimento	do	projeto,	que	inclui	as	fichas	
do	 INRC,	ficou	claro	que	os	 capitães	Tonho	Pretinho	e	
Deco, vencendo alguma resistência inicial de Dona Lena, 
quiseram e escolheram falar sobre a espiritualidade do 
moçambique e de suas vidas. Pode ser que tivesse che-
gado o momento de “sair do cantinho”7 e encarar as per-
seguições às suas práticas e os preconceitos religiosos de 
forma aberta e no espaço público. Talvez fosse esse um 
desejo das próprias entidades; o que confere ao projeto 
também um “sentido espiritual”. Os versos do capitão 
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Tonho Pretinho registrados em 2009, bem antes, portan-
to, da concepção do projeto, revelam justamente isso:

Essa gunga foi formada pra puxar coroa / Essa gunga foi 
formada pra puxar coroa
Ora viva seu doutor / ai de mim o que será / ele veio de 
Aruanda / ele veio para gravar / Ele veio bem de longe / 
ele veio pra gravar / pra deixar recordação / (pra) nós aqui 
nesse lugar.

A experiência de pesquisar com e de fazer junto

No desenvolvimento do projeto “Memórias e cantos 
do Moçambique do Tonho Pretinho”, houve uma par-
ticipação	direta	e	ativa	dos	detentores	na	definição	do	
roteiro de gravação do CD e do DVD e na orientação das 
imagens que poderiam e/ou deveriam constar da expo-
sição	e	ser	inseridas	nas	fichas	do	INRC.	Integrantes	jo-
vens do grupo participaram também como assistentes 
de	filmagem	e	do	preenchimento	das	fichas	do	INRC.	
Embora os detentores não estivessem diretamente pre-
sentes na ilha de edição, suas opiniões foram conside-
radas	antes	da	finalização	do	filme.

Uma questão ligada à situação e ao contexto local 
da relação do grupo com a equipe de pesquisadores 
– notadamente seu coordenador –, entretanto, con-
vém ser destacada. Ela pode ser percebida nos ver-
sos abaixo, cantados pelo capitão Tonho Pretinho no 

encerramento da gravação de áudio para o CD, realizada 
em 26/10/2014, na antiga senzala da Fazenda Palestina.

Moçambique vai embora, vai embora / Pra voltar no outro 
ano com Deus e nossa senhora
Oi lá vamos pra Boa Viagem / Tenho pena de deixar / Se o 
doutor for deste terno / Vamos juntos viajar (DVD Na an-
gola tem, 2016. Canto de encerramento)

Antes de analisar os versos ali cantados, cumpre 
deixar explícito que, na percepção do capitão, o fato de 
o trabalho ali desempenhado estar sendo gravado para 
futura edição de um CD constituía apenas um efei-
to colateral. O foco de sua atuação estava, como sem-
pre, em trazer as bênçãos e as proteções dos santos, 
pretos velhos e caboclos para os donos da casa e para 
os integrantes do grupo. Além de louvar as forças ances-
trais presentes na antiga senzala. 

Isso posto, podemos avançar no esclarecimen-
to de algumas implicações desses versos do canto de 
encerramento. Em primeiro lugar, eles marcam o per-
tencimento do pesquisador ao terno e a respectiva 
convocação para acompanhar o grupo em seu retorno 
à sede, uma vez que o trabalho da guarda ali estava sen-
do encerrado naquele momento. Na dupla condição de 
moçambiqueiro e de pesquisador, o convite se dirigia 
ao primeiro. A condição de pesquisador, que sobressaía 
naquela circunstância, exigia, porém, a permanência 
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na senzala para recolher e guardar os equipamentos de 
gravação	e	filmagem.

No convite para acompanhar o terno no retorno à 
sede,	 fica	 ainda	 evidente	 que,	 mesmo	 depois	 de	 oito	
anos de convivência muito próxima – de 2006 a 2014 – e 
plena aceitação como integrante do grupo, permanece 
o tratamento de “doutor”. Com relações históricas na 
formação social brasileira, esse título informal, inicial-
mente	vinculado	às	prestigiosas	profissões	de	médico,	
advogado e engenheiro, passa a designar genericamen-
te pessoas de um meio social privilegiado, normalmen-
te com maior nível de escolaridade e renda. No caso 
do desenvolvimento do projeto “Memórias e cantos do 
Moçambique do Tonho Pretinho”, entretanto, o termo 
“doutor”	ganha	alguns	delineamentos	específicos.

O projeto contou com o apoio e parceria do Hotel 
Fazenda Palestina, que hospedou a equipe do projeto e 
também os supervisores do Iphan no acompanhamento 
in loco do mesmo e cedeu o espaço para a reunião dos 
técnicos do Iphan com o grupo, para a gravação do CD 
e para outras atividades, como o treinamento de alguns 
integrantes	do	grupo	para	o	preenchimento	das	fichas	
do INRC.

Trata-se de uma das principais fazendas históricas 
da região e uma das poucas que mantém sua antiga 
sede conservada, restaurada e aberta ao público, sen-
do, portanto, muito conhecida. A antiga senzala, que 
existia no mesmo prédio da sede, foi também preser-
vada, mantendo igualmente suas características físicas 

originais; embora funcione hoje como um espaço mais 
intimista e aconchegante dentro da proposta do hotel. 
A memória de sua antiga destinação, contudo, foi man-
tida. Alguns objetos, especialmente o retrato de uma 
preta velha e o de um preto velho, lembram ao visitante 
mais atento onde ele se encontra.

Assim, a realização do projeto “Memórias e cantos 
do Moçambique do Tonho Pretinho”, ligado à salva-
guarda e divulgação do patrimônio imaterial, acabou 
usufruindo de uma ação anterior, privada, de preserva-
ção de um bem material; que, como é sabido, tem uma 
tendência a privilegiar a memória dos proprietários e 
das instituições com maior capital social.

Com sua sede e outras instalações em situação pre-
cária, a Fazenda Palestina foi comprada, em 1997, e res-
taurada e transformada em hotel fazenda, entre 1997 e 
1999. À frente desse processo, estava um cidadão itape-
cericano que resolveu retornar à cidade natal depois de 
uma extensa carreira na magistratura em Brasília – DF, 
durante a qual sempre apoiou e incentivou manifesta-
ções religiosas e culturais da cidade, incluindo a festa do 
Reinado de Nossa do Rosário da cidade. Como essa pes-
soa vem a ser o pai do coordenador do projeto, o fato de 
ele ser chamado de “doutor” por Tonho Pretinho e alguns 
outros integrantes do terno tem menos relação com seu 
título acadêmico do que com o parentesco referido.

Além	de	o	coordenador	do	projeto	ser	filho	do	pro-
prietário da Fazenda Palestina, o fato de alguns inte-
grantes do grupo terem trabalhado na fazenda – tanto 
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na época em que ainda era uma unidade produtiva 
como nas obras de restauração e de conversão para o 
ramo	do	lazer	e	turismo	–	amplifica	a	percepção	da	di-
ferença do meio social de origem do pesquisador e dos 
demais integrantes do terno. Rogério, um dos capitães 
do	moçambique	e	filho	do	capitão	Tonho	Pretinho,	tra-
balhou na obra da construção da piscina do hotel. O 
próprio capitão Tonho Pretinho e Dona Esmeraldina, 
bandeireira do grupo, também haviam trabalhado na 
fazenda. O primeiro, por empreitada, nas lavouras de 
arroz da fazenda, e Dona Esmeraldina, diretamente 
com os antigos donos.

Seu depoimento a esse respeito – na época (2014) 
com 74 anos de idade –, mostra bem o distanciamento 
social e as relações que costumavam se estabelecer en-
tre patrões e empregados.

Tudo que é serviço de roça, eu sei fazer. Eu sei bater pasto. Eu 
sei serrar madeira. Eu sei fazer cerca, que eu já fiz muito. Já 
arei terra. Já ajudei a carrear. Já andei muito na frente de boi. 
Capinar na roça. Tudo que você pensar que é serviço bruto eu 
já fiz. Panhação de café, lavação de roupa nas fazendas.
[…] Por isso que, hoje, [quando] eles falam de [serviço da 
época da] escravidão, eu falo: “Isso tudo já aconteceu comi-
go’’. Eu, bem dizer, já fui uma escrava.
Aqui [na Fazenda Palestina] eu soprava arroz, eu capina-
va, eu ajudava a plantar. Tudo eu fazia aqui nessa fazen-
da. […] Trabalhei muito […] pro dono da fazenda aqui, que 
era o senhor Luiz Mendes. Aí, depois ele vendeu a fazenda. 
Aí eu não vim pra cá mais. (Dona Esmeraldina. 2014).

Perante o que foi acima apresentado, podemos per-
ceber que, quando o capitão Tonho Pretinho canta que 
o grupo já vai voltar pra Boa Viagem e chama o doutor 
integrante do terno para acompanhá-los, isso marca 
tanto o pertencimento do pesquisador ao terno como a 
diferenciação de alguém que vem de outro meio social. 
A circunstância de a gravação ter sido feita na antiga 
senzala da Fazenda Palestina, de propriedade do pai do 
coordenador do projeto, permite perceber ainda que o 
verso pode expressar também certo orgulho em ter um 
“dotôre” no seu terno de moçambique; o que outras si-
tuações	que	não	cabe	mencionar	aqui	confirmam.	Seria	
ingênuo não atentar para as implicações que essa si-
tuação de prestígio social tem no desenvolvimento do 
trabalho com o grupo.

Mais do que a diferença de status social, porém, 
importa atentar para as implicações, numa pesquisa 
de campo realizada por meio do instrumento do INRC, 
da assimetria entre o saber socialmente legitimado 
da universidade e os outros saberes dos detentores do 
bem cultural inventariado, que não dispõem da mesma 
instância de legitimação. Pelo contrário, trata-se de sa-
beres	que,	historicamente,	tiveram	a	desconfiança	dos	
grupos socialmente dominantes; seja em termos das 
desconfianças	do	clero	e	das	perseguições	de	várias	sor-
tes sofridas pelos praticantes dessa religiosidade e es-
piritualidade,	ou	das	desconfianças	da	ciência	médica	e	
afins	com	relação	a	suas	práticas	de	cura.

Cientes dessa assimetria social histórica entre os 
diferentes tipos de conhecimento, na realização do 
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inventário do Moçambique do Tonho Pretinho como 
uma referência cultural para os moradores do Bairro da 
Boa Viagem e da cidade de Itapecerica–MG, nossos pres-
supostos de pesquisa buscavam o estabelecimento de um 
diálogo sem hierarquia entre esses distintos saberes, que 
podem ser complementares. Seu ponto de partida é o re-
conhecimento de que Tonho Pretinho, Dona Lena, Deco 
são mestres no conhecimento de cantos e orações, de 
práticas de benzeção, da invocação do auxílio de forças 
espirituais e do uso para a proteção e para a saúde de vá-
rias espécies que compõem o jardim da vida. 

De acordo com esses pressupostos, o projeto “Me-
mórias e cantos do Moçambique do Tonho Pretinho” 
visou o empoderamento do grupo frente às tendências 
já referidas das festas de Itapecerica, que têm se aproxi-
mado	de	um	desfile	de	carnaval	com	a	supervalorização	
dos festeiros eletivos; não raro externos à comunidade 
congadeira. Diferente de outras festas que ocorrem 
em uma situação mais comunitária8, em Itapecerica as 
festas envolvem pessoas dos mais diversos estratos só-
cio-culturais e econômicos e de diferentes concepções 
religiosas. Essa situação potencializa o fenômeno das 
várias festas na mesma festa. Assim, podem ser encon-
trados no mesmo lugar e ao mesmo tempo, participan-
do ou assistindo as mesmas funções da festa, pessoas 
que lhes atribuem sentidos muito distintos.

Mesmo nesse ambiente caracterizado pela 
diversidade social, contudo, os marcadores sociais 

8  Por exemplo, no quilombo urbano da comunidade dos Arturos, em Contagem – MG, na dança dos Congos de Niquelândia – GO, na festa do 

Congado de Fagundes, município de Santo Antônio do Ampara – MG, na Congada da Vila João Vaz, em Goiânia – GO.

de diferença são de pouca relevância para as funções 
que o moçambique desempenha na festa. Algumas ve-
zes esses marcadores até operam com sinal invertido, 
haja vista a primazia dos moçambiques nas principais 
etapas rituais da celebração, como o levantamento dos 
mastros e a condução, nos cortejos, das rainhas e reis 
perpétuos e congos e da rainha e rei da coroa grande. 
Tal	primazia,	convém	lembrar,	encontra	justificativa	na	
identificação	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	com	a	guar-
da de moçambique, o terno dos pretos velhos, dos es-
cravos, segundo as narrativas de origem da festa. 

Os sentidos cosmológicos dos reinados são, entre-
tanto, desconsiderados ou mesmo desconhecidos por 
alguns festeiros que vêm dos estratos mais privilegia-
dos da sociedade, especialmente o rei e a rainha da 
coroa grande, que arcam com as mais altas contribui-
ções	financeiras	para	a	 realização	da	 festa.	 Isso	 leva	a	
inversões nos valores que estão em jogo na festa e, por 
vezes, a situações de descaso e desrespeito por parte de 
alguns	festeiros,	como	fazer	o	grupo	ficar	esperando	na	
rua enquanto cabeleireiros e maquiadores terminam de 
arrumar uma rainha eletiva para o cortejo.

Outro caso observado é quando um festeiro da coroa 
grande pede para trocar a guarda de moçambique, que, 
segundo a tradição local, deveria conduzi-lo no cortejo, 
por outro terno que ele considera mais alegre; geral-
mente integrado por gente mais jovem e cujos capitães 
muitas vezes se distanciam da linha d’Angola,  incluindo 
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em seu repertório refrões de músicas sertanejas e com-
pondo versos voltados mais para agradar o festeiro do 
que para louvar a coroa que ele carrega.

Para Tonho Pretinho, todavia, essa situação não 
chega a ser um problema.

Tonho Pretinho: Muita gente acha que a coroa grande é 
aquela do rei grande. Agora, no meu ver, a coroa maior do 
reinado é a coroa conga. Porque os pretos, quando funda-
ram essa festa no Brasil, o primeiro rei, a primeira rainha, 
a primeira coroa que caiu no rosário foi a coroa conga. […] 
Quer ver eu ter felicidade na minha vida é o sujeito chegar 
perto de mim [e pedir pra levar as coroas congas]. Porque 
tem nego que até briga por causa das coroas grandes. É o 
caso que a Lena falou, por causa disso aqui (gesto de di-
nheiro). Ó, eu não. Eu brinco porque eu tenho fé. Eu não 
brinco pelo dinheiro. Eu não brinco pra fazer boniteza, pra 
ganhar prêmio. Eu brinco porque tenho fé. Onde é que as 
proteções divinas me abençoam. Todo lugar que eu vou, 
louvado seja Deus, a luz do Espírito Santo me ilumina, 
que eu saio bem.
Dona Lena: Não tem preto. Não tem branco. Não tem po-
bre. Não tem rico. Porque nós também somos humildes. 
Por que a gente vai querer ficar escolhendo? Nós puxamos 
um príncipe. Nós puxamos uma rainha, uma princesa. 
O que interessa pra nós é a devoção. (Tonho Pretinho e 
Dona Lena. 2015).

Da mesma forma que o capitão não discrimina os fes-
teiros, devotos e romeiros da festa do Rosário, tampouco 
tem aceitado situações de descaso com seu terno ou 
qualquer de seus integrantes por conta de preconceitos 
de	classe	e/ou	racismo;	o	que	nos	parece	ser	um	benéfico	
efeito de empoderamento resultante da participação de 
seu terno no edital do Iphan/Crespial.

O capitão expressou em algumas ocasiões seu con-
tentamento com o registro de seu moçambique em CD, 
DVD	e	na	exposição	de	fotografias.	O	mesmo	vale	com	
relação às viagens a Brasília e a Goiânia para a abertura 
da	exposição	de	fotografias,	realização	de	teste	de	au-
diência	antes	da	finalização	do	documentário	e	oferta	
de	 oficinas	 de	 canto,	 dança	 e	 toque	 de	 instrumentos	
do moçambique. Quanto ao livro que estava sendo 
produzido pelo projeto, entretanto, a situação era um 
pouco diferente. Embora sempre tivesse se mostrado 
muito solícito quando íamos tirar algumas dúvidas 
na	fase	final	de	elaboração	ou	revisão	dos	textos,	nun-
ca havia demonstrado muita emoção com essa parte 
do projeto. Tal atitude contrasta com sua expressão de 
alegria quando, ao ser apresentado à boneca do livro 
diagramado, viu, concretamente, que era, em grande 
medida,	um	livro	de	fotografias.

Esse baixo envolvimento emocional do capitão 
Tonho Pretinho com a parte do projeto que exigia al-
guma competência de letramento constitui um in-
dício do quão espinhoso era o labor de incorporar o 
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conhecimento dos moçambiqueiros sobre a festa, as 
orações, os cantos, as plantas, a intermediação com o 
plano espiritual na tarefa de preenchimento do INRC; 
o que, de preferência, deveria ser feito com a maior 
participação possível dos detentores do bem cultural 
inventariado.

Tratava-se, então, da tentativa de instaurar um di-
álogo entre códigos muito distintos, que, grosso modo, 
pode ser sintetizado como um diálogo entre a oralidade 
e a cultura letrada. Nesse momento, a questão do letra-
mento entre os integrantes do terno passa a ser rele-
vante e a equipe de execução do projeto se depara com 
a	dificuldade	do	processo	de	“tradução”	de	uma	política	
pública de salvaguarda de bens culturais e de seus ins-
trumentos para o universo da maioria dos integrantes do 
moçambique. Situação deveras delicada porque havia, 
por	um	 lado,	uma	extrema	dificuldade,	quiçá	uma	 im-
possibilidade, de os principais detentores do bem cultu-
ral assumirem diretamente a tarefa de preenchimento 
das	fichas.	Por	outro	lado,	porém,	cumpria	evitar	que	o	
preenchimento	das	fichas	viesse	a	reforçar	a	legitimida-
de do conhecimento letrado, acadêmico, em detrimento 
do conhecimento tradicional, sustentado na oralidade.

Mas como evitar a “tradução” desse conhecimento 
tradicional	 para	 os	 campos	 das	 fichas	 pela	 equipe	 de	
pesquisadores quando o código do INRC é tão distin-
to da linguagem da maioria dos integrantes desse mo-
çambique	e	a	própria	instituição	Iphan	e	sua	finalidade,	
embora não completamente desconhecida deles, tam-
bém eram bastante distantes de sua realidade?

A	solução	encontrada	para	superar	essa	dificuldade	
foi integrar os membros mais jovens do grupo na equi-
pe	responsável	pelo	preenchimento	das	fichas	do	INRC,	
sob supervisão dos pesquisadores do projeto. Naquele 
momento, Rafael Sávio e Wallace estavam cursando o 
ensino médio e Vitor o havia concluído no ano anterior. 
Edna, poucos anos mais velha que os rapazes, tinha o 
ensino médio incompleto e trabalhava numa fábrica de 
calçados na cidade. Todos tiveram uma bolsa de estudos 
de	um	ano	–	equiparada	à	de	iniciação	científica	ensino	
médio do CNPq – para o desenvolvimento da pesquisa 
do INRC, que incluiu ainda o treinamento para o regis-
tro	fotográfico	e	em	vídeo	da	manifestação.

O nível de escolaridade desses jovens, somado à 
qualificação	 propiciada	 pelo	 projeto,	 permitiu-lhes	
uma apropriação até razoável do instrumento do INRC; 
que foi suprida, quando necessário, pela equipe de pes-
quisadores do projeto. Na outra ponta, todos eles têm 
tanto uma relação muito estreita com os principais 
detentores do conhecimento a respeito do bem cultu-
ral inventariado como uma proximidade com esse co-
nhecimento tradicional. Rafael Sávio é neto do capitão 
Tonho Pretinho e de Dona Lena. Vitor e Wallace, respec-
tivamente,	sobrinho	e	filho	do	2º	capitão,	Deco.	Edna,	
além de grande proximidade com Dona Nenzinha, uma 
pessoa central no grupo, é casada com Marcelo, meiri-
nho do terno e sobrinho de Dona Lena. Desta forma, es-
ses jovens atuaram também nesse encontro de saberes.

Com	 relação	 ao	 treinamento	 específico	 do	 INRC,	
uma das pesquisadoras da equipe se encarregou dessa 
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tarefa e acompanhou mais de perto o preenchimento 
dos	 campos	 das	 fichas	 que	 ficaram	 sob	 a	 responsa-
bilidade de cada um deles. Nesse processo, evitamos 
revisar diretamente os textos dos campos, preferindo 
devolvê-los com as observações pertinentes para que 
os	próprios	fizessem	as	correções,	se	aprimorando	no	
entendimento	 de	 cada	 campo	 das	 fichas	 e	 na	 relação	
entre	eles,	refletindo	sobre	a	melhor	forma	de	apresen-
tar as características do moçambique e melhorando sua 
expressão escrita. Embora mais difícil e moroso, esse 
procedimento	foi	muito	rico	e	era	gratificante	ver	esses	
jovens paulatinamente entendendo e se apropriando 
desse instrumento. 

O trabalho envolveu de forma articulada a parti-
cipação	 nas	 oficinas	 de	 fotografia	 e	 vídeo,	 a	 atuação	
como	 auxiliares	 nas	 filmagens	 das	 etapas	 da	 festa	 e	
das	entrevistas	–	tendo	eles	mesmos	filmado	algumas	
sem	a	presença	de	nossa	 cinegrafista	–,	 a	 transcrição	
das	entrevistas	e	o	preenchimento	dos	campos	das	fi-
chas do INRC. Um dos momentos que marca a beleza 
deste processo foi ver, nos depoimentos desses jovens, 
a importância que conferiam ao trabalho que estavam 
ajudando a executar. É o que percebemos, por exemplo, 
no depoimento de Rafael Sávio.

Eu gostei muito de vocês terem me convidado, porque, além 
de tá aprendendo mais, eu tô ajudando vocês a montarem 
nosso DVD. Ajudando o terno do meu vô. Posso dizer assim, 
“tombar” o terno do meu vô. Não deixar acabar. Além de ser 
uma oportunidade, uma boa forma de eu aprender sobre o 

terno. Porque eu sabia pouca coisa. Não sabia, por exemplo, 
que ele já passou na mão de outras pessoas antes do meu vô. 
Pra mim, era o meu vô que tinha fundado o terno.
Eu fiz [os campos das fichas do inventário] sobre os instru-
mentos musicais e os objetos rituais. Já aprendi mais sobre 
as guias, os objetos, os instrumentos que eu aprendi a tocar. 
[…] Eu fiz a oficina sobre como manusear as câmeras, con-
trolar foco. Olhar a qualidade da luz e ver se tá bem ilu-
minado ou não. Também fiz algumas entrevistas. Com 
meu vô, o Antônio Pretinho, com a Marina, com o Cicinho. 
Ajudei nessas. Porque nas entrevistas eles comentam mais 
sobre o terno. Eles dão mais detalhes. Coisas que eu não sa-
bia, eles falavam. Aí desse jeito foi ficando interessante esse 
projeto. (Rafael Sávio. 2015).

Outras ações importantes nessa tentativa de esta-
belecer um diálogo entre esses distintos saberes foram 
os encontros diretos entre técnicas do Iphan e os inte-
grantes do grupo, além do seminário de devolutiva rea-
lizado na sede da superintendência do Iphan em Minas 
Gerais, que reuniu os três projetos brasileiros que parti-
ciparam do edital Iphan/Crespial e propiciou momentos 
marcantes em que os integrantes das distintas guardas 
puderam se encontrar, chacoalhar a gunga à sua maneira 
e trocar breves relatos de suas experiências.

A presença da equipe do Iphan em Itapecerica e 
a visita do terno às sedes do Iphan em Brasília e em 
Belo Horizonte, assim como as visitas às universida-
des onde trabalham os pesquisadores do projeto, ti-
veram muita importância para dar concretude a uma 
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ideia	que,	geralmente,	fica	num	plano	muito	abstrato	
para os integrantes do moçambique e possivelmente 
para muitos outros grupos de manifestações 
da cultura popular tradicional.

Quando da realização da reunião das técnicas do 
Iphan com o grupo, em setembro de 2014, aproveitamos 
o	ensejo	para	fazer	um	duplo	teste	para	a	confirmação	
do local de gravação do CD. Tendo a equipe e os res-
ponsáveis pelo grupo cogitado a sua realização na an-
tiga senzala da Fazenda Palestina – que é um lugar de 
força espiritual para o grupo –, cumpria conferir se as 
condições acústicas do local eram favoráveis e também 
pedir permissão.

Assim, entre os vários espaços possíveis, a escolha de 
fazer a gravação do CD na senzala não foi aleatória. Isso 
fica	explícito	nos	versos	do	capitão	Tonho	Pretinho,	cum-
prindo suas obrigações para com as forças ali presentes.

Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai no Rosá-
rio de Maria? Quem é que vai?
Hoje a Mamãe Santana / ela é nega cativeira / que 
abençoa nosso Brasil / ora viva minha mãe / e também 
moçambiqueira

A partir da referência à Sant’Ana, mãe de Maria, 
o capitão Tonho Pretinho faz uma conexão com a 

ancestralidade de origem africana, relacionando Ma-
mãe Santana com uma negra cativeira, ou seja, uma 
preta velha protetora dos moçambiqueiros. Reunindo 
elementos do cristianismo e da espiritualidade de ori-
gem africana, ele dá expressão a uma nova cosmologia, 
fruto	da	diáspora	africana	na	América.	No	filme	Na	An-
gola tem (00:05:38), é perceptível que o capitão Tonho 
Pretinho, quando canta essa estrofe, se vira, olha para 
os retratos dos pretos velhos na parede e dá um sorriso.

O papel central dessa espiritualidade de origem 
africana	fica	evidente	na	experiência	de	pesquisar	com	
o moçambique do Tonho Pretinho e de fazermos junto 
o	inventário	do	grupo.	Essa	espiritualidade	influenciou	
diretamente	na	opção	pelo	preenchimento	da	ficha	de	
forma de expressão. Em princípio, a opção poderia ter 
sido	 também	 pela	 ficha	 de	 celebrações,	 uma	 vez	 que,	
nessa categoria, incluem-se ritos e festividades associa-
dos à religião, aos ciclos do calendário. A festa implica 
ainda uma ocasião diferenciada de sociabilidade, envol-
vendo	 práticas	 complexas	 com	 suas	 regras	 específicas	
de distribuição de papéis, a preparação e o consumo 
de comidas, bebidas, a produção de um vestuário es-
pecífico,	 a	 ornamentação	 de	 determinados	 lugares,	 o	
uso de objetos especiais, a execução de música, orações, 
danças, conforme consta do Manual do INRC (2000).
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Moçambique do Tonho Pretinho, Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário da Boa Viagem. Projeto Memórias e Cantos do Moçambique do 
Tonho Pretinho,  Itapecerica- MG (2014). Foto: Marcelo Feijó

Tendo em vista que a manifestação pode bem ser 
percebida como celebração, duas circunstâncias nos 
fizeram	optar	pela	forma	de	expressão.	Primeiro,	a	ce-
lebração abrange o Congado ou o Reinado do Rosário 
como um todo, ou ainda a irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário; o que envolve tanto outros ternos (Congo, 

Marinheiro, Vilão, Catupé ou Catopê etc.) como rituais 
da festa ligados à liturgia católica, como missa conga 
e procissão. A atenção nesses nos desviaria do foco na 
espiritualidade de origem africana e aqueles não esta-
vam sendo inventariados. Segundo, embora presente 
de forma intensa nos dias da festa, essa espiritualidade 
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acompanha os integrantes do moçambique durante 
todo o ano e em suas atividades costumeiras, indepen-
dente, portanto, da ocasião diferenciada de sociabilida-
de da celebração propriamente dita.

No	 caso	 específico	 do	 preenchimento	 da	 ficha	 de	
forma de expressão para o moçambique do Tonho Pre-
tinho, acreditamos que foi possível deixar claro o papel 
central da espiritualidade nessa manifestação religio-
sa e cultural. Para além dos campos mais abertos como 
“Descrição	do	bem	identificado”,	“Origens,	motivos,	sen-
tidos e transformações” e “Narrativas e representações”, 
que contemplam uma descrição mais aprofundada do 
bem e de seus sentidos, consideramos ter sido perfeita-
mente viável dar notícia dessa espiritualidade em vários 
outros campos. No campo objetos rituais, por exemplo, 
foi possível referir a agência – isto é, o papel de sujeitos 
na manifestação – de “objetos”. Nesse caso, incluem-se 
o bastão – que é usado pelo capitão, mas cujo dono pode 
ser um guia –, a marafa (cachaça) amargosa, preparada 
com ervas de proteção, que constituem conjuntos com as 
entidades como Pai Alecrim, Pai Guiné etc.

Uma menção especial cabe aos itens “Quem provê” e 
“Função/Significado”	do	campo	“Músicas	e	Orações”.	Ali	
deixamos claro a autoria de Pai Benedito na toada Na An-
gola tem,	que	 inclusive	batiza	o	filme	que	acompanha	o	
INRC, e em outras toadas. 

Quanto aos versos “improvisados” pelos capi-
tães a partir do refrão da toada, o depoimento do 
segundo capitão, Deco, deixa claro também a agência 
das entidades.

Até pra cantar, tem hora que as pessoas acham que somos 
nós que estamos cantando. E não é. Tem hora que é um ca-
boclo. Tem hora que é um preto velho. Tem hora que é uma 
preta velha que entra também. E aí vai. (Deco. 2014).

E	 não	 houve	 qualquer	 dificuldade	 para	 incluir	 tal	
depoimento – ou sua paráfrase – nos campos narrati-
vos	da	ficha,	associando-os	aos	campos	mais	fechados	
que exigem uma resposta mais sucinta.

A esse respeito, aliás, é importante apontar a rela-
tiva	flexibilidade	do	INRC	comparado	com	outras	ins-
tâncias estatais de registro musical. Um bom exemplo 
é a impropriedade da categoria “domínio público”, que 
se aplica automática e equivocadamente a qualquer 
expressão considerada folclórica nos termos da lei de 
direitos autorais. Domínio público deveria se aplicar a 
uma autoria desconhecida, o que não é o caso da toada 
Na Angola tem, cuja autoria é conhecida: é de Pai Bene-
dito. Mas como formalizar a autoria de uma entidade 
espiritual na hora de fazer o registro do fonograma? 
É preciso incluir o CPF do autor para gerar um códi-
go (ISRC), que permite ao Escritório Central de Arre-
cadação e Distribuição – ECAD rastrear a execução 
da música pelos vários meios e a partir dos diferentes 
suportes. Essa exigência precisou ser cumprida para 
replicar na fábrica o DVD Na Angola tem e o CD Moçam-
bique do Tonho Pretinho. Na impossibilidade de mudar 
os procedimentos legais, o jeito foi “emprestar” um CPF 
para Pai Benedito, esperando que ele compreendesse a 
situação e não se zangue.
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Uma	 dificuldade	 que	 tivemos	 no	 preenchimento	
das	fichas	do	INRC	foi	com	relação	aos	lugares	e	espa-
ços em que ocorrem a manifestação, uma vez que havia 
algumas	restrições	para	identificar	com	precisão	certos	
locais. Uns porque, embora no domínio do grupo, não 
são abertos para qualquer pessoa em qualquer circuns-
tância. Outros porque, estando fora de seus domínios, 
sua	identificação	poderia	acarretar	dificuldade	de	aces-
so a pontos de força espiritual do grupo. Tais restrições, 
entretanto, dizem respeito à organização do grupo e 
não	 a	 qualquer	 dificuldade	 porventura	 apresentada	
pelo	formato	dos	campos	das	fichas	do	INRC.

Resta	lembrar,	por	fim,	que,	em	nossas	experiências	
com o INRC, foi comum deparar com pesquisadores 
que	 reclamavam	 da	 rigidez	 das	 fichas,	 considerando	
seus campos muito estanques. Nós temos uma percep-
ção diferente. Para nós a questão é saber se o pesquisa-
dor é capaz de usar sua sensibilidade e criatividade para 
tirar o melhor proveito de um instrumento que precisa 
ser padronizado para permitir um mínimo de enten-
dimento comum a uma série de manifestações muito 
distintas entre si.

Assim, nossa percepção como pesquisadores que 
usamos o INRC para sistematizar conhecimento pro-
duzido em campo é que se trata de um instrumento que 
tem grande potencialidade, mas também limitações; 
como todo instrumento de pesquisa e de reunião e aná-
lise de dados. Pode, evidentemente, ser criticado e apri-
morado, desde que se evite a idealização de que seria 
possível construir um instrumento perfeito, que desse 
conta de registrar a complexidade da vida e a riqueza 

das manifestações culturais de um país tão diverso 
como o Brasil.

Fora isso, é importante lembrar que, assim como 
as  radições culturais tem sua dinâmica própria e sua 
historicidade,	 a	 pesquisa	 também	 as	 tem.	 Após	 a	 fi-
nalização do projeto “Memórias e cantos do Moçam-
bique	 do	 Tonho	 Pretinho”	 e	 a	 entrega	 das	 fichas	 para	
o	Iphan,	no	final	de	2016,	nós	continuamos	com	a	 in-
vestigação sobre memória e ancestralidade e a pre-
sença dos pretos velhos nos Congados. De lá pra cá, 
conhecemos algumas festas na região metropolitana 
de Belo Horizonte (Ciriacos, Arturos, Justinópolis), de 
Oliveira e de Milho Verde, em Minas Gerais. Realizamos 
pesquisa de pós-doutoramento e doutorado sanduíche 
em Maputo, investigando similaridades entre o papel 
do capitão de moçambique no Congado e a atuação do 
curandeiro em Moçambique. Após essa caminhada, é 
inevitável perceber algumas lacunas no preenchimento 
do INRC; que se apresenta como o retrato daquele mo-
mento	no	fluxo	de	uma	pesquisa	que	tem	continuado.

Em nossa opinião, entretanto, o INRC constitui um 
bom	e	eficaz	instrumento	para	o	que	se	propõe:	 inven-
tariar manifestações com a perspectiva de eventual re-
gistro como bem cultural a ser valorizado, divulgado e 
salvaguardado pelo estado e pela sociedade. Restam, 
claro, problemas a serem resolvidos, como a formatação 
de um banco de dados sobre essas manifestações e, no-
tadamente, quem teria a guarda desse banco de dados e 
quais as condições de acesso. Mas esses não são proble-
mas da metodologia do INRC em si, mas sim do que está 
além dele: a política pública para o patrimônio imaterial. 
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Ampliação semântica e posicionamento 
político-religioso: lições que o Congado 
ensinou para o INRC

Marcos da Costa Martins e Sara S.  Morais

Resumo: Este artigo discute os modos como três equipes 
de pesquisa contratadas pelo Iphan (duas no estado de Mi-
nas Gerais e uma em São Paulo), no âmbito de um projeto 
multinacional intitulado Salvaguardia del PCI relacionado 
a música, canto, danza de comunidades afrodescendentes en los 
países del Crespial, interpretaram e utilizaram as catego-
rias de Celebrações e Formas de Expressão do INRC para 
descrever o Congado. Apresentamos no texto aspectos da 
história do Congado no Brasil, discutimos dados das três 
pesquisas	aludidas	sobre	essa	prática	cultural	e,	por	fim,	
refletimos	sobre	os	modos	como	as	fichas	do	INRC	foram	
interpretadas e preenchidas pelos pesquisadores conjun-
tamente com os congadeiros. 

Palavras-chave: Congado; INRC; irmandades do Rosá-
rio; Reinado; salvaguarda. 

“pede pra eles, os pretos velhos e a caboclada, iluminar 
nossa cabeça, pôr canto, uns canto bonito, uns verso bonito 
pra poder cantar para as coroas e louvar a Nossa Senhora 
do Rosário com São Benedito e Santa Ifigênia” (CAPITÃO 
DECO, Moçambique do Tonho Pretinho, 2016).

1 As propostas foram realizadas, respectivamente, pelas seguintes equipes: Associação Filmes de Quintal de Belo Horizonte, MG; Casa do 

Congado - Associação das Congadas, Marujadas e Moçambiques para Pesquisa de Defesa das Tradições e Culturas Populares de Mogi das Cruzes, 

SP; Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE)/UFG.

Durante os anos de 2012 e 2017, o Centro Regional 
para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial na Amé-
rica Latina (Crespial) conduziu o projeto multinacio-
nal intitulado Salvaguardia del PCI relacionado a música, 
canto, danza de comunidades afrodescendentes en los países 
del Crespial. O Brasil integrou essa iniciativa com três 
projetos selecionados por meio de chamamento pú-
blico	pelo	Iphan,	o	qual	tinha	como	finalidade	apoiar	
manifestações e práticas culturais do patrimônio cul-
tural imaterial de populações afrodescendentes em 
território nacional. As três propostas aprovadas – “Os 
saberes do sagrado: Irmandades do Rosário e o regis-
tro patrimonial”, “Mapeamento e Resgate de Aspectos 
da Cultura Tradicional de Comunidades Afrodescen-
dentes de Mogi das Cruzes” e “Memórias e cantos do 
Moçambique do Tonho Pretinho”1 – foram desenvol-
vidos durante os anos de 2014 e 2016 e contemplaram 
aspectos relacionados à música, ao canto, à dança e à 
religiosidade do Congado em dois estados, Minas Ge-
rais (Belo Horizonte, Contagem, Ibirité e Itapecerica) 
e São Paulo (Mogi das Cruzes). De acordo com orien-
tações do Departamento de Patrimônio Imaterial do 
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Iphan, as pesquisas dos três projetos deveriam ser re-
alizadas por meio do INRC2. 

No início do projeto, após as equipes estarem de-
vidamente constituídas e contratadas, os técnicos do 
Iphan e o consultor da Unesco realizaram viagens cur-
tas aos locais onde viviam os congadeiros e, consequen-
temente, onde sua devoção, práticas e experiências no 
Congado tinham lugar. Nessas ocasiões, apresentamos 
o projeto, explicitando quais os resultados esperávamos 
em função do material que deveria ser produzido no 
âmbito da pesquisa, além de esclarecer aspectos da po-
lítica federal de salvaguarda desenvolvida pelo Iphan. 
Mencionamos, ainda, a existência do processo de Re-
gistro das Congadas em andamento nessa instituição,3 
mostrando as possíveis formas de atuação em relação 
ao bem cultural em decorrência do futuro reconheci-
mento. Em todas as visitas, que duraram cerca de três 

2 A realização das atividades desses três projetos foi acompanhada por técnicos das superintendências do Iphan em Minas Gerais (Vanilza 

Jacundino) e em São Paulo (Marcos Monteiro Rabelo) e por nós, autores deste artigo: Marcos Martins, Sociólogo, que atuava no Iphan como 

consultor	Prodoc	da	Unesco	e	Sara	Morais,	técnica	em	antropologia,	que	à	época	exercia	o	cargo	de	Coordenadora	de	Identificação	no	

Departamento de Patrimônio Imaterial.

3	 que	à	época	exercia	o	cargo	de	Coordenadora	de	Identificação	no	Departamento	de	Patrimônio	Imaterial.

Em novembro de 2008 foi encaminhado, ao Presidente do Iphan, o ofício do Prefeito Municipal de Uberlândia solicitando o reconhecimento 

das Congadas de Minas como Patrimônio Cultural do Brasil. Esta solicitação foi acompanhada de cartas de apoio dos municípios de Uberaba, 

Campos Altos, Ibiá, Frutal e Monte Alegre de Minas, e da Associação dos Congos e Moçambiques Nossa Senhora do Rosário de Ibiá, que reiteram a 

importância desta manifestação cultural no estado. Ver processo SEI n° 01450.016348/2008-49.  

4  Não faz parte do nosso esforço analítico neste texto discutir o “problema” tantas vezes levantado por diversos sujeitos que já realizaram 

pesquisa	de	identificação	do	patrimônio	cultural	imaterial	com	auxílio	do	INRC	acerca	da	limitação	(e	muitas	vezes	impossibilidade)	imposta	

pelo instrumento na descrição de manifestações culturais tão complexas. Sobre o assunto, ver (MORAIS, 2019; OLIVEIRA, 2014; SANTOS, 2013; 

CARVALHO, 2010, p. 31-46; CARVALHO e PACHECO, 2006).

dias cada, além de conversarmos sobre todas essas mi-
núcias, vivenciamos momentos intensos relacionados 
à religiosidade daqueles sujeitos, seja em convívios em 
seu ambiente doméstico, seja em contextos rituais.    

É sobre o universo das interfaces produzidas nesses 
encontros que queremos abordar neste artigo. Mais es-
pecificamente,	discutiremos	nas	linhas	que	seguem	as	
maneiras pelas quais os congadeiros, em diálogo com 
os pesquisadores (muitos deles também congadeiros), 
se apropriaram, discutiram, compreenderam e, por 
fim,	escolheram	descrever	o	Congado	pelas	 lentes	das	
categorias	do	INRC.	Refletiremos,	nesse	sentido,	como	
as experiências dos projetos permitiram ampliar os 
sentidos e o alcance das noções de celebração e formas 
de expressão, sugerindo que, mais do que simplesmen-
te encaixar o que se fazia e vivia no Congado no espa-
ço	muitas	 vezes	 limitado	das	fichas	do	 inventário,4 as  
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equipes reorientaram seu olhar para os critérios des-
se instrumento de política pública e o interpretaram, 
acomodando nas descrições os intrincados elementos 
constituidores da prática cultural. 

Cabe apontar que os congadeiros, moçambiqueiros e 
filhos	do	Rosário	não	dissociam	o	que	fazem	em	termos	
de música, celebração ou outros termos pelos quais sua 
prática	é	frequentemente	definida.	Pelo	contrário,	todos	
esses elementos estão ligados de modo inconsútil e assim 
se manifestam nas vidas das pessoas que se mobilizam 
em torno da fé no Congado. A perspectiva histórica que 
abordamos na primeira seção deste artigo tem como ob-
jetivo justamente oferecer ao leitor um panorama (ainda 

que breve, assumimos) sobre aspectos centrais da for-
mação do Congado no Brasil. Nesse sentido, buscamos 
mostrar as contribuições do Congado em relação ao al-
cance	e	aos	limites	de	parte	das	categorias	definidas	pelo	
instrumento, indicando como as segmentações do INRC 
acabaram por proporcionar um espaço produtivo de au-
torreflexão	 (entre	 os	 congadeiros	 que	 participaram	 do	
projeto)	que	se	refletiu	nas	ricas	e	sofisticadas	descrições	
nas	fichas.	 Inspirados	na	discussão	proposta	por	Velho	
(2007, passim), tentaremos responder neste artigo o que 
o Congado pode fazer pelo INRC, ou seja, de que forma 
ele	foi	incorporado	pelas	fichas	do	inventário	e	como	tal	
incorporação tensiona a razão patrimonial.

Congado em Ouro Preto - INRC das Congadas de Minas (2013). Foto: Andrea Ribeiro
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O Congado 

A história do Congado somente pode ser compreen-
dida no contexto da comunhão entre as devoções ibéri-
cas difundidas durante as grandes navegações e os ritos 
de encontro entre os portugueses e africanos no século 
XV – que aliaram conteúdos mágicos a princípios de 
conversão mediados por embaixadas diplomáticas –, 
bem como a partir da memória da passagem da África 
ao Brasil (a escravidão e sua extinção formal em terras 
brasileiras	no	fim	do	século	XIX).	Foi	o	encontro	entre	
Diogo Cão e os congoleses em 1482 que criou o ponto de 
convergência e disseminação das tradições e práticas em 
torno da coroação de reis negros que aportaram no Brasil 
no	século	XVII,	a	partir	do	tráfico	negreiro5. 

Inseridos na hierarquia social vigente de forma ne-
gativa, os negros foram a parte mais ativa da sociedade 
colonial, tanto no trabalho e na produção econômica, 
como nas rivalidades com os brancos em relação a suas 
manifestações cristãs. A coesão desse grupo social tor-
nava-se explícita através das devoções sagradas e de seus 
ritos de coroação que anunciavam suas procedências e 
mantinham uma comunhão de espírito com os ances-
trais e com os seres próximos, reunidos em torno de um 

5 A propósito da convergência entre portugueses e africanos, consultar: TINHORÃO, 2012, passim.

6 A embaixada é o termo que se usa no Congado para designar os ritos de encontro entre grupos, saudações dos santos, altares, das bandeiras 

e	mastros,	além	do	desafio	em	forma	de	retreta	entre	capitães.	Neste	caso,	a	embaixada	seria	outro	nome	para	a	apresentação	e	desempenho	

dos	grupos.	Outra	significação,	esta	mais	exclusiva	e	não	compartilhada	por	todos	os	grupos,	envolve	o	canto	e	a	coreografia	como	formas	de	

transmissão dos fundamentos e das vontades dos reis e capitães tanto em situações tensas de negociação do sagrado, quanto em questões de 

desafio	da	hierarquia	ou	mesmo	disputa	da	capacidade	de	comando	dos	grupos.

altar, uma bandeira, um cortejo e uma irmandade. Por 
meio de suas práticas, acolhiam egressos desse movi-
mento de migração forçada e mantinham alguma con-
tinuidade dos modos de sociação trazidos do continente 
africano, contrastando e remediando o rompimento de 
laços que a escravidão e a deportação preconizavam. 

Os primeiros registros da devoção ao Rosário se 
encontram na região Nordeste. As fontes revelam que 
se localiza em Goiana/PE a primeira igreja do Rosá-
rio e a primeira irmandade do Rosário dos pretos de 
Guiné, eco das irmandades fundadas em São Tomé da 
diocese de Cabo Verde e Guiné ainda em meados do sé-
culo XVI. Lembramos que as denominações “Congo” e 
“Congado”	não	são	referências	geográficas	estritas,	mas	
referências linguísticas e étnicas semelhantes ao uso 
que o Candomblé e o Maracatu fazem do termo nação. 
A manutenção da denominação “Congo” evoca o poder 
dessa matriz banto no contexto da colonização, além de 
ser fundamental para a formação de uma série de prá-
ticas voltadas à coroação de reis e uso de embaixadas 
(tais como eram desempenhadas na Corte do Reino do 
Congo), reconduzidas e reencenadas no cerne de comu-
nidades tradicionais ligadas ao Congado6.
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Em 1483, quando Diogo Cão adentra a Foz do Rio 
Congo, aos portugueses foram entregues congoleses 
para que fossem levados a Portugal de modo a apren-
derem o idioma e os costumes europeus; no retorno, 
esses sujeitos deveriam atuar como intérpretes e divul-
gadores das novidades que vissem em terras europeias, 
pontas de lança na conversão. Os congoleses de então 
cultivavam a ideia segundo a qual os mortos viviam no 
além-mar7 e eram desprovidos de cor. Assim, o apare-
cimento dos portugueses brancos e o retorno dos que 
haviam sido levados revestiu-se de grande conteúdo sa-
grado, sendo apropriado politicamente pelas elites re-
ais do Congo, que se converteram ao cristianismo como 
forma de aumentar seu prestígio mágico diante das po-
pulações vassalas, como aponta Souza (2002, passim). 
Essa autora discute a conjunção única entre fé e poder, 
que foi mantida intacta nas celebrações de coroação 
nas quais o Congado é especializado. Menciona, ainda, 
o encontro dos emissários portugueses com os congo-
leses como espécie de protótipo em que o exotismo de 
ambos convergiria para uma cerimônia integradora, 
ainda	que,	sob	sua	superfície,	os	significados	de	um	e	
outro diferissem profundamente. 

7 O termo “kalunga” pode se referir tanto ao mar quanto ao mundo dos espíritos, enquanto “malungu” se refere ao barco e à tripulação e, em 

sentido mais amplo, refere-se também àquele pertencente a uma guarda ou mesmo à humanidade. Sobre “kalunga” cf. SANTANA, 2019, p. 65-77. 

Sobre “malungu”, ver: SLENES, 2012, p. 48-67.

8	 Chico	Rei,	nunca	confirmado	como	existente,	citado	apenas	por	Diogo	de	Vasconcelos	em	História Antiga de Minas de 1904, tido como um rei 

africano	deportado	ao	Brasil.	Em	Vila	Rica,	onde	fundou	a	irmandade	do	Rosário	e	nela	se	coroou	como	rei	Congo,	desfilando	todos	os	anos	pela	

cidade. Esta história sem comprovação tornou-se tradição e os rastros dela podem ser acompanhados por toda Ouro Preto.

Outro elemento desse encontro trata-se da entrega 
de uma bandeira católica consagrada como amuleto de 
guerra	ao	rei	congolês.	A	bandeira	ficou	ao	cargo	de	um	
alferes-mor, o guardião das relíquias do Manicongo, 
portador do estandarte real. As bandeiras, assim como 
as cruzes, foram recebidas pelos africanos como minkisi 
(VILARINO, 2014, passim), objetos mágicos de grande 
poder.  A encarnação das forças mágicas nos objetos en-
controu nas cruzes, nos rosários e nas bandeiras um lu-
gar privilegiado, que se estendeu aos bastões, aos caja-
dos, às espadas, lanças e todos estes instrumentos que 
compuseram e ainda hoje compõem o poder dos reis, 
dos mestres e capitães do Congado. 

Contudo, o cenário idílico das trocas entre culturas 
não escaparia à realidade cruel da dominação, da violên-
cia e da desorganização do Reino do Congo. D. Afonso I, 
reinando entre 1506-1543, escreveu ao Rei de Portugal re-
clamando	da	generalização	do	tráfico	negreiro,	apontando	
que inclusive nobres congoleses estavam sendo sequestra-
dos e vendidos como escravos8. A coroação de reis negros 
no Brasil, conservada pelo Congado, transferiu o poder sa-
grado para os santos, já que aqui estes estavam deslocados 
do poder político. O Rei do Congo assume, então, a função 
de sacerdote, manipulando os ritos da terra, da cura e dos 
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lugares de fundação. As embaixadas, modelo exemplar de 
festa e de encontro, estabeleciam normas de convivência, 
privilégios, favores, o fechamento de acordos e tratados e 
visitas ritualizadas que foram recuperadas na vivência fes-
tiva	do	Congado,	definidoras	de	uma	etiqueta	ritualística	
rigorosa e um amor pelo desempenho correto dos proto-
colos estritos em público.

Na corte do Congo, usavam-se os tambores ingomas, 
o apito (nsembo ansuri) e a campainha de metal (ngongi), 
precursora das atuais gungas. Esses instrumentos es-
tão hoje presentes no Congado, com algumas alterações 
na forma e outras adições, mas continuam marcando as 
chegadas, os levantamentos de mastros de bandeiras, 
as coroações, os cortejos, as embaixadas, as louvações, 
mantendo os rigores rituais sobre quem pode manuse-
á-los, o processo de sua feitura, da aprendizagem dos 
seus toques para cada ocasião, de sua preparação para 
as festas, seu acondicionamento antes e após as festas. 
De modo que as cerimônias de coroação mantidas no 
Brasil serviram para a conservação das matrizes étni-
cas, da memória e das proveniências: reconstituíram-
-se hierarquias, clivagens culturais e o assentamento 
de uma religiosidade em ato. Para isso, esses grupos, 
reunidos em reinados e em irmandades desempenha-
vam uma etiqueta e criavam um processo iniciático 
que foram mantidos até a atualidade. Os princípios 

9 Longa Duração (Longue Durée) termo da escola dos Annales para ressaltar uma escritura da história que dá prioridade às estruturas de longo 

termo mais do que aos eventos, objetos das crônicas e do jornalismo. Essa abordagem busca fundir história e ciências sociais da qual foram 

pioneiros Marc Bloch e Lucien Febvre. Mais tarde, Fernand Braudel faria a síntese dessa perspectiva, conforme pode ser encontrada em BRAUDEL, 

1990, passim.

singulares dessa sociação banto transmutada em con-
gadas, congados e reinados foram tão bem sucedidos a 
ponto de serem rastreáveis por toda a América Latina e 
no Brasil por mais de 300 anos de história ininterrupta. 

Ao mesmo tempo, essas irmandades, além de res-
gatarem os homens da condição de mercadoria escra-
va, provendo-os de uma comunidade repositora da co-
munidade destruída de sua origem, também previam 
o conforto pragmático para as necessidades seculares 
dos seus. Irmandades, ordens terceiras, corporações de 
ofícios e, antes de todos, os quilombos, matriz e expe-
riência máxima de autonomia, encontraram em cada 
uma das formas de Congado uma replicação em escala 
microssociológica dessa longa duração9. 

 As festas de Congo reproduziam, então, embai-
xadas político-religiosas, que podem ser reconhecidas 
pela bandeira que vai à frente do grupo, pelos cantos 
de saudações e cumprimentos a ela, aos santos e aos 
outros grupos com os quais se encontra. Não raro, in-
cluem cantos nos dialetos com referências aos idiomas 
bantos e envolvem a demonstração da maestria dos 
vários capitães em confronto pela louvação. Uma série 
complexa de gestos ritualísticos e objetos de majestade 
(inquices) são onipresentes: os bastões, as espadas dos 
capitães e as indumentárias dos reis, coroas, mantos, 
faixas, imagens, andores e altares.
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Ibirité - INRC das Congadas de Minas (2013). Foto: Priscila Musa

Essa transposição oceânica transparece em todas as 
histórias de chegada de Nossa Senhora do Rosário pelo 
mar e de sua conquista pelos tambores, as precedências 
rituais advindas da capacidade de comover e conduzir a 
Rainha e sua ascensão ao céu, assim como seu retorno 
pelo mastro da bandeira, a cada ciclo festivo. Com o Mas-
tro erguido, os santos congadeiros são convidados a des-
cerem do céu e participarem da festa. Importante apon-
tar, nesse sentido, que as estruturas dos sobas (unidades 
de chefes locais), dos kilombos (na África e no Brasil) e 
irmandades nas quais o Congado se expressa, compar-
tilhavam entre si caracteres de organização e hierarquia. 

Atualmente uma constelação de festas reúne-se sob 
o manto do Congado e as manifestações distribuem-se, 

segundo Saul Martins, em candombes, congos, moçam-
biques, marujos, caboclos, caboclinhos e catopês. A es-
sas acrescentaríamos os batuques propriamente ditos 
como um tipo singular de dança e louvação do Rosário 
no norte de Minas Gerais e interior da Bahia. Os relatos 
de viajantes por Minas Gerais no século XIX (Castelnau, 
Burton, Spix e Martius são alguns exemplos de registro 
de festas de coroação de reis negros e de Congo) com-
pleta essa epopeia africana e com ela chegamos ao li-
miar do século XX, quando estudiosos começaram a se 
debruçar	sobre	as	questões	de	recolha	e	de	classificação	
do Congado como patrimônio cultural. 

Câmara Cascudo faz um levantamento detalhado 
para o verbete “congadas, congados, congos” que está 
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relacionado, por sua vez, aos verbetes Embaixada, Es-
pontão,	Ifigênia10. É preciso demarcar que as formas de 
Congado, via de regra, rejeitam a associação ao carna-
val, sendo que a maioria dos que se denominam algum 
tipo de Congado tem nesse período sua reclusão e sua 
preparação para a quaresma, para reabrirem com toda 
a vitalidade para celebrar os mistérios gloriosos. No en-
tanto,	a	devoção	ao	Rosário	não	ficou	alheia	às	manifes-
tações carnavalescas, pois traziam formas organizadas 
que foram modelo das associações que resultaram nos 
blocos e escolas de samba. Temos, em relação ao Rio de 
Janeiro, interessante nota de João do Rio sobre a forma-
ção dos cordões de carnaval em 1906: 

os Cordões saíram dos templos! Ignoras as origens dos cordões? 
Pois eles vêm da festa de Nossa Senhora do Rosário ainda nos 
tempos coloniais. Não sei porque os pretos gostam de Nossa Se-
nhora do Rosário. Naquele tempo já gostavam e saíam pelas 
ruas vestidos de reis, de bichos, de pajens, de guardas, tocando 
instrumentos africanos, e paravam em frente à casa do vice-Rei 
a dançar e cantar. De uma feita, pediram ao vice-rei um dos 
escravos para fazer de rei. O homem recusou a lisonja que dig-
nificava o servo, mas permitiu os folguedos. E estes folguedos 
ainda subsistem com simulacros de batalha, e quase transfor-
mados, nas cidades do interior (DO RIO, 2008, p. 144).

10	 Essa	rede	de	significações	envolve	uma	diversidade	de	contextos	em	que	o	Congado	se	desenvolve	para	além	do	contexto	que	o	tratamos	neste	

artigo, mas de muito interesse porque demonstra as linhas principais de divergência que assumiram tanto as devoções do Rosário quanto as 

coroações de reis de nação. Assim, o autor coloca no mesmo registro folguedos e festas de devoção aos santos negros.

11	 	Importante	salientar	a	habilidade	que	o	Congado	manifesta	em	mobilizar	recursos	financeiros	e	humanos	da	forma	mais	eficaz	e	garantir	o	

mútuo apoio entre famílias economicamente fragilizadas.

As relações institucionais mais profundas entre os 
seus membros, entre os grupos e com os poderes civis, 
muitos dos quais registrados como pessoas jurídicas e 
que dão assistência e acolhimento para além das festas, 
faz com que os congadeiros geralmente rejeitem o ter-
mo folguedo. O Congado demanda horas de dedicação 
semanal. Se pudéssemos calcular a renúncia de horas de 
trabalho em nome do Congado e as horas dedicadas às 
festas, incluindo os custos de realização, transporte, os 
mecanismos de doação de tempo e dinheiro e as formas 
de capitalização do empreendimento e de sua execução e 
dos insumos necessários, só assim poderíamos ter uma 
visão geral dessa economia do sagrado. Os congadeiros 
são exímios gestores devido à grande organização e co-
esão dos grupos e à grande experiência na execução de 
muitas festas ao ano por décadas seguidas11. 

Voltando a Câmara Cascudo: o Reinado, integra-
do pelos reis, rainhas, generais, capitães, mordomos 
e outros cargos, organiza a fé, a vida cotidiana, o ca-
lendário festivo e as performances ritualísticas. Esta 
hierarquia de cargos encontra sua expressão divina na 
preeminência de Nossa Senhora do Rosário. A trans-
missão matriarcal faz das rainhas Congas persona-
gens de grande ascendência dentro das irmandades, 
guardas e ternos: uma vez que elas são treinadas em 
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onga iniciação, encarnam o poderio divino e político; 
por isso, não raro a rainha Nzinga e Nossa Senhora do 
Rosário se confundem na majestade única das mulhe-
res que ocupam estes cargos centrais.

Apontamentos sobre o Congado nos três INRCs 
do projeto

O estado de São Paulo possui documentações da 
devoção do Rosário que datam dos séculos XVI e XVII. 
Há notícias de testamentos com legados à Senhora do 
Rosário,	bem	como	a	edificação	de	muitos	templos	de-
dicados a ela. Contudo, os registros possuem uma lacu-
na, que se trata da ausência de documentos relativos ao 
caráter étnico, relacionado às origens africanas dessas 
devoções. A escravidão negra, não sendo desconhecida 
em São Paulo nos tempos coloniais, só teria seu apo-
geu como núcleo do sistema econômico no século XIX. 
Assim, especula-se que as formas de Congado seriam 
posteriores a esses primeiros indícios documentais que 
se referem a homens e mulheres livres de cor branca, 
inferidos a partir do acesso à propriedade e do direito 
de transmitir heranças12.

12 Esta hipótese carece de estudos aprofundados e só é citada aqui como uma das respostas possíveis para a ausência de referências às coroações 

de reis de nação e o aparecimento aparentemente tardio do Congado em São Paulo. Corroboram na longa duração do Congado em Minas o 

ambiente barroco e seu gosto pela ostentação e pelo exótico, bem como uma enorme população negra com grande inserção de forros na sociedade 

por todo o século XVIII. Esse aspecto econômico da absorção do negro na sociedade colonial e a presença de instituições fortes de congregação e 

expressão	afirmativa	não	podem	ser	negligenciados	na	consideração	da	diferença	que	foi	se	estabelecendo	entre	as	principais	regiões	praticantes.	

Outro	aspecto	da	difusão	do	Congado	do	litoral	rumo	ao	interior	foi	seu	deslocamento	em	relação	à	Festa	do	Divino,	festa	tradicional	de	afirmação	

do Império Português em favor de outras formas de Reinado que incorporaram outras devoções. Dessa forma, a relação do Congado em Mogi das 

Cruzes com o Divino expressa uma relação de longa duração.

A pesquisa realizada para o INRC em Mogi das 
Cruzes levantou, entre outros elementos, documento 
do início de 1829 que sugere estar a prática do Conga-
do bem estabelecida, uma vez que aponta a existência 
de práticas mantidas por uma irmandade. Trata-se o 
documento de um pedido de permissão – muito co-
mum em todo período colonial –, cujo remetente era 
o Rei de Eleição de Nossa Senhora do Rosário, para 
exercício de sua devoção em público, “como tem sido 
sempre”. O juiz concede a autorização, entretanto, 
proíbe as danças e o ajuntamento de pessoas, criando 
uma situação paradoxal para a prática. Ou seja, como 
celebrar sem poder executar os rituais que estruturam 
e	definem	a	celebração	do	Rosário	dos	Homens	Pretos?	
De	acordo	com	o	documento,	os	devotos	reafirmam	o	
pedido de que precisam sair em procissão na Festa de 
Santa	Efigênia	e	que,	“para	maior	respeito	necessitam	
de uma guarda” do povoado. Através de outras comu-
nicações internas do sistema judiciário local, apreen-
demos	que	a	proibição	é	 justificada	em	razão	de	que	
os	ajuntamentos	“finalizão	sempre	em	desordem,	vias	
de factos” e que os guardas não têm força para coibir, a 
fim	de	promover	o	“benefício	da	tranquilidade	pública	
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e dos proprietários dos escravos, que aquelle lugar fre-
quentão” (AESP, 1829, doc. 80).13

A	reflexão	sobre	esse	episódio	aponta	a	precedência	
do Congado em Mogi das Cruzes/SP, ao mesmo tempo 
em que revela um dispositivo de controle da população 
negra e de suas manifestações precocemente implanta-
do. Além do incômodo que práticas exóticas provoca-
vam na população livre, nota-se a referência às nações 
africanas. Esse dispositivo lança mão do controle po-
licial para manter os grupos separados e com “precisa 
moderação”, tomando quaisquer armas com que se 
achem,	até	que	fiquem	constrangidos	“àquele	bairro”.	
Apreendemos que, pela negação à solicitação da Irman-
dade, a festa provavelmente congregava uma multidão, 
considerando	que	os	efetivos	locais	não	eram	suficien-
tes,	o	que	justificava	um	pedido	de	reforço	da	patrulha.	
Além disso, o evento revela um processo de disciplina 
e apagamento, a partir da restrição destes festejos iso-
lados em sua região de acontecimento, uma espécie de 
evitação do contágio, desprezo pela prática africana, re-
sultando em incompreensão e vigilância constante.

 O cenário daquele período era oposto ao que se en-
contra nos documentos relativos a Minas Gerais. Esse 
estado, recentemente aberto ao olhar estrangeiro em 
relação ao século XIX, revelou as celebrações do Ro-
sário e dos santos negros em estado apoteótico, cujas 
descrições são em grande medida fortemente reconhe-
cíveis nos Congados da atualidade. Assim, um trabalho 

13 S. Paulo, 12 maio 1829. Ilmo. Exmo. Snr. Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Comandante das Armas desta Província. As: Antonio Joaquim de 

S. Paio Santos”.

de apagamento e supressão ocorrido com um século de 
antecedência em Minas Gerais gerou uma prática subs-
tancialmente diferente nas duas regiões. É nessa chave 
de leitura que analisamos as diferenças do Congado nos 
dois estados nos quais as pesquisas com o INRC foram 
realizadas. Em São Paulo, o Reinado deixa de ser fun-
damental com o passar do tempo, o que pode ser ob-
servado pela preparação das festas por atores que não 
os congadeiros, cada vez mais empurrados para papéis 
acessórios e momentos isolados de protagonismo. Sua 
participação se dá em alguns momentos da festa, ou 
seja, os congadeiros não detêm a inteireza da celebra-
ção, assumindo apenas o controle das suas festas comu-
nitárias, alheias aos olhos públicos. Há, portanto, no ce-
nário congadeiro em Mogi das Cruzes, duas dimensões 
festivas: uma de ordem pública (coadjuvantes) e outra 
familiar e íntima (organizadores).

Atualmente, no estado de São Paulo, os principais 
eventos que contam com a participação de grupos de 
Congado são: o Revelando São Paulo, o Festival de Atibaia 
e a Festa de São Benedito na Basílica de Aparecida (este 
pode ser considerado o maior do Brasil). Em São Pau-
lo, diferentemente da dinâmica das demais regiões do 
Brasil, os festivais assumem grande importância como 
vitrine para o Congado, operando como um mecanismo 
de redução da prática no espaço das festas em que são  
coadjuvantes. Em Minas Gerais, as festas são organiza-
das, em sua maioria, pelos próprios congadeiros.
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Observamos no material produzido pelas equipes a 
participação dos Congados nas Festas do Divino, festas 
cuja concepção e “controle” estão nas mãos de agen-
tes alheios ao Congado, o que gera pouca valorização 
da prática em lugares onde essas são o único espaço 
possível para sua manifestação. Essa conjuntura está 
presente em Itapecerica, em relação à Festa do Alto do 
Rosário (Festa da Cidade), em que a força das decisões 
congadeiras vai se esvaindo cada vez mais. A decisão de 
privilegiar	um	INRC	específico	sobre	o	Moçambique	do	
Tonho Pretinho foi importante nesse sentido, pois além 
de enfatizar o lugar que o Moçambique assume nesse 
cenário,	a	ação	de	 identificação	valorizou	as	 festas	 lo-
cais adjacentes à festa municipal (e, claro, a participa-
ção do Moçambique nesta).

Em todas as pesquisas do projeto sobressaem as 
dimensões íntimas da devoção e da transformação que 
o engajamento no Congado produz em níveis cada vez 
mais amplos e concêntricos à promessa e à manifes-
tação do sagrado. As histórias dos grupos é a história 
das linhagens dos fundadores e dos reis e capitães vi-
vos, história também da promessa, da revelação, da 
iniciação	 e	 dos	 conflitos	 inerentes	 às	 sociedades	 de	
corte. Em relação à Festa de São Benedito em Apare-
cida do Norte14,		sua	fama	e	respeito	configuram	quase	
uma obrigação aos congadeiros em Minas Gerais, si-
nal de seu prestígio: não é raro que envolva um plano 

14 Importante destacar a existência de um processo de Registro da Festa de São Benedito em Aparecida do Norte, assim como INRC do mesmo 

bem em andamento.

15	 Sobre	os	conceitos	de	fixos	e	fluxos	no	movimento	do	espaço	geográfico,	consultar	SANTOS,	1996,	passim.

de economia para arrecadar recursos para a viagem e 
são muitos os grupos que, quando perguntados sobre 
as festas, anunciam com orgulho sua participação em 
Aparecida do Norte, enumerando e detalhando a quan-
tidade de vezes que já participaram do grande evento. 

Por	fim,	ressaltamos	que	a	viagem	e	a	troca	de	vi-
sitações são fundamentais na prática do Congado atu-
almente. A troca de experiências entre grupos, através 
das	celebrações	que	definem	o	calendário	de	cada	um,	
está entre uma das principais ações de salvaguarda 
acompanhadas pelo Projeto do Crespial/Iphan. Certos 
lugares em cada cidade (igrejas, casas, praças e ruínas) 
são periodicamente revividos durante os ciclos festivos. 
Muitas vezes nesses percursos processionais são evoca-
das memórias de construções perdidas, afetivamente 
ligadas à história dos grupos. Assim, também a presen-
ça dos altares nas sedes e nas casas dos reis orientam o 
processo de circulação da comunidade congadeira den-
tro de um espaço urbano compartilhado, ou rota rural a 
ser percorrida. Ambos os contextos, as cidades e o cam-
po, são vividos pelo Congado que, por certo período, 
comanda	os	fluxos	em	torno	dos	fixos	de	uma	região.	É	
nesse período que o Congado realiza sua distinção fren-
te à comunidade ordinária habitada por seus pratican-
tes no dia a dia. Em linha com os clássicos das ciências 
sociais, sua comunidade se exibe em ato durante seus 
períodos de efervescência (DURKHEIM, 1996, passim)15.
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É importante citar a associação entre poder civil e 
religioso, criada para lançar proibições ou tomar a Ir-
mandade do Rosário das mãos dos negros, como acon-
teceu em muitas cidades no passado. No presente, não 
se pode ignorar o combate franco que muitas denomi-
nações evangélicas e movimentos de renovação caris-
mática têm em relação a religiões de matriz africana. 
Em	 resumo,	 todas	 essas	 relações	 de	 conflito	 confir-
mam, mais uma vez, mesmo que pela negação, o modo 
como	 o	 Congado	 interfere	 no	 fluxo	 das	 comunidades	
que habitam, pela distinção de sua religiosidade, suas 
práticas, suas celebrações. 

A dinâmica interna do Congado está indissociável 
das suas diferentes expressões, considerando que é 
bastante difícil ocorrer uma festa em que compareçam 
apenas grupos de uma determinada variedade. As-
sim, não são comuns festas somente de congos, ou só 
de moçambiques, por exemplo: as festas primam pela 
variedade tanto entre as formas de Congado quanto en-
tre os grupos de uma mesma expressão. Essa exigência 
da	diversificação	e	o	recurso	ao	“enfrentamento	ritual”	
acabam por criar instâncias de concórdia e convívio 
entre os congadeiros. Mais do que uma harmonia da 
concordância, as disputas que porventura surgem são 
resolvidas ritualmente, quando (no ritual) põem em 
jogo ludicidade e respeito, conquistado entendimen-
tos consensuados na maestria da execução das técnicas 

16 Se quiséssemos elaborar um mapa dos Congados no Brasil, seria mais interessante trabalhar com vetores e conexões do que com a ideia 

de mancha, porque mesmo todos se reconhecendo como Congado, existem diferenças intrínsecas nas formas de se relacionarem e há pouco 

conhecimento sobre os congados mais distantes e aqueles que pertençam a outras redes de comunicação.

de	 canto,	 desafio	 e	 louvação.	Nesses	mesmos	 espaços	
se constrói o prestígio, são aceitas ou não inovações e 
são trocados conhecimentos que enriquecem todos os 
grupos. De um ponto de vista mais pragmático, os gru-
pos caminham para a efetivação de suas representações 
jurídicas e associam-se regionalmente, mantendo en-
contros periódicos para tratar de suas festas e de suas 
necessidades, em que são decididos calendários e dis-
tribuídos convites para as festas que perfazem a rede de 
contatos de cada grupo.  

Os grupos pesquisados no projeto mostraram essa 
forma	complexa	de	“geografia	afetiva”.	O	exemplo	que	
mais salta aos olhos é o da relação entre grupos de Mogi 
das Cruzes em São Paulo com os grupos de Conselhei-
ro Lafaiete em Minas Gerais. Em maior e menor grau, 
todos os grupos terão suas distâncias e proximidades, 
não	sendo	contínua	a	área	geográfica	de	atuação	de	um	
Congado, mas uma rede de vetores16, que pode ser mais 
ou menos extensa e em alguns casos nem existir, pois 
pode haver grupos que decidam não fazer visitas e/ou 
não as receberem. No cruzamento dessas redes é que se 
encontram localidades-polos e cidades-polos. As loca-
lidades se hierarquizam pelo prestígio de suas festas e 
pela ancestralidade de suas proveniências. Muitas vezes 
são consideradas importantes por terem sido berço do 
Congado, no sentido de serem o berço de muitos outros 
grupos, ou serem para muitos grupos a referência na 
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maneira de exercer o Congado numa região ou municí-
pio, ou mesmo por serem localidades em que os grupos 
são muito antigos. 

Quanto às cidades, são importantes aquelas com a 
existência	de	muitos	grupos,	significando	muitos	conta-
tos e muitas redes que se cruzam. O Congado pode ser 
visto como descentralizado e os nós de suas redes são as 
festas que elevam os lugares a centros atrativos para os 
congadeiros, revezando-se no curso do calendário. Ainda 
que Aparecida do Norte seja uma espécie de centro na-
cional informal pela tradicionalidade e grande participa-
ção da Festa de São Benedito, não há qualquer poder por 
parte dessa cidade em determinar modelos ou exigên-
cias rituais, ou estabelecer um cânone para o Congado.

Assim, as comunidades congadeiras são comple-
xas porque oscilam entre permanência e efemeridade 
e seus territórios podem aparecer ora estritamente 
demarcados, ora vagos e apenas revividos em momen-
tos de festa. Os Congados formam comunidades den-
tro	 das	 comunidades.	 As	 distinções	 sofisticadas	 que	
fazem entre laços de sangue e parentesco espiritual se 
refletem	 em	 como	 participam	 de	 suas	 comunidades,	
separando-se delas para formarem comunidades ex-
clusivas, mas não excludentes. A exclusividade aqui é 
marcada pela posse de um conhecimento que, por ser 
sagrado, não pode ser adquirido sem esforço da parte 
do membro, correspondendo a ele um lugar no grupo 
mediante sua introdução nos fundamentos. 

O Congado é marcado pela hospitalidade, pela 
abertura a quem quiser compartilhar, caracterizado 

pelo “bem receber” através de etiquetas complexas de 
recepção, oferta de almoços, cafés e de despedida. Os 
grupos assumem uma aura de exclusividade e muitas 
vezes de segredo, uma vez que existem mecanismos de 
iniciação. Mas essa iniciação não é rígida e pode-se di-
zer que toda a performance pública do Congado é uma 
ocasião de aprendizado. Os conhecimentos são passa-
dos continuamente através dos ritos, exigindo plena 
concentração e o acompanhamento do enredo que se 
desenrola diante dos olhos dos espectadores. Talvez 
essa seja a maior distinção entre os participantes e os 
espectadores: esses últimos ignoram muitas das suti-
lezas e ritos orientados pelos cantos e danças.

Vistas de perto pode-se considerar que as regras do 
Congado invadem as maneiras de pensar e de encami-
nhar as questões mais pragmáticas, disseminando-se 
por todos os campos da vida, mesmo nos momentos 
em que os membros não estejam paramentados e ce-
lebrando. Essa persistência do efeito das festas e de 
sua	 justificação	 cosmológica	 é	 o	 que	 determina	 que	
uma comunidade se expresse como congadeira, porque 
não parece poder existir congadeiro sem o grupo, ha-
vendo relatos de apego afetivo tão forte que fazem pes-
soas em locais sem congado viajarem mais de 300 km 
para exercerem essa comunidade. A ideia aqui, portan-
to, é de uma comunidade em ato, e um código oral de 
conduta e posturas que o devoto carrega consigo onde 
for e que periodicamente atualiza por meio do compro-
misso da festa.
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Festa da Irmandade N. Sra. do Rosário Os Ciriacos, de Contagem - MG - INRC Congadas de Minas (2013). Foto: Priscila Musa

Há, no Congado, algumas instâncias sobre as quais 
incidem-se regras que versam sobre a relação entre os 
membros do grupo e destes para com a autoridade de 
capitães e reis, sobre como tornar-se capitão e rei, sobre 
a relação com os santos, com os objetos sagrados, sobre 
o modo de devoção, sobre as relações entre os grupos, 
os comportamentos e ritos nas festas, como receber, 

como visitar, como não entrar em disputas e como com-
bater. Essa aparente rigidez se dissolve por meio de um 
processo educativo sentimental, que se realiza através 
do extremo carinho e valorização da criança, na oportu-
nidade à mulher, no respeito aos idosos, na valorização 
de saberes tradicionais e mágicos. 
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E agora? Como descrever o Congado nas fichas 
do INRC?

Os dados apresentados acima revelam não somen-
te diversos dos aspectos históricos e socioculturais que 
nos	ajudam	a	compreender	a	configuração	dos	Conga-
dos atualmente no Brasil, mas também seu universo 
absolutamente complexo, perpassado por dinâmicas 
rituais e cotidianas que se estendem para as vidas dos 
seus praticantes durante todo o ano. Nesse sentido, 
destacamos na descrição da seção anterior o caráter de 
encontro advindo das cerimônias do Congado, as quais 
se caracterizam, em sua vertente performática, estéti-
ca e de devoção, pelas embaixadas religiosas que des-
filam	em	cortejo	pelos	espaços	destinados	à	festa.	Um	
dos congadeiros de Minas Gerais, na ocasião de uma 
reunião em 2015 na Superintendência do Iphan em 
Belo Horizonte, respondeu imediatamente à questão 
inicial colocada por nós sobre o que seria hoje o Con-
gado: “É festa!”.  

Embora o projeto do Crespial executado pelo Bra-
sil por meio do Iphan não estivesse atrelado necessa-
riamente ao processo de Registro aberto na instituição, 
o Departamento de Patrimônio Imaterial considerou 
que as três pesquisas em curso poderiam ser incluídas 
num	esforço	institucional	mais	amplo	de	identificação	
e	 definição	 das	 práticas	 congadeiras.	 Nesse	 sentido,	
estávamos sempre atentos, nos encontros promovidos 

17 Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro de Registro dos Lugares 

(Cf. Decreto n° 3.551/200).

pelo projeto, acerca das linguagens, gestos e, sobretu-
do, ritos utilizados pelos grupos. Uma das contribui-
ções esperadas pelo Iphan advindas das pesquisas e da 
consultoria	se	tratava	justamente	da	definição	do	bem	
cultural	e,	mais	especificamente,	em	qual	dos	Livros	de	
Registro17  ele poderia ser inscrito futuramente, caso 
aprovado o reconhecimento. Dentre os quatro, dois 
eram recorrentemente citados: o das Celebrações e o 
das Formas de Expressão.

Como as pesquisas estavam sendo realizadas 
por meio do INRC, nossas discussões circundavam 
as categorias desse instrumento. Na mesma reunião 
aludida anteriormente, um dos debates mais demora-
dos centrou-se nas dúvidas, sugestões e possibilidades 
advindas	do	preenchimento	das	Fichas	de	Identificação	
de bens culturais. Os congadeiros compartilharam suas 
dificuldades	 em	 fragmentar	 todas	 as	 manifestações	
internas	 ao	Congado	 em	fichas	 específicas.	Os	 aspec-
tos da celebração, por exemplo, se mostravam indis-
sociáveis dos elementos estéticos, objetos sagrados e 
instrumentos musicais (que caberiam de forma mais 
apropriada	na	definição	de	formas de expressão), sem os 
quais o Congado não pode existir. A festa é ensinada e 
vivida na forma de cantos e danças e somente inicia-
dos conseguem entender e sentir as sutilezas do rito 
que	nela	se	desenrola.	Ao	mesmo	tempo,	como	afirma-
mos anteriormente, o Congado vai muito além de uma 
existência temporal circunscrita a momentos festivos. 
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Antes de avançar nessa discussão, relembremos como 
as	duas	categorias	são	definidas	no	Manual	do	INRC:	

Celebrações. Nesta categoria incluem-se os principais 
ritos e festividades associados à religião, à civilidade, aos 
ciclos do calendário, etc. São ocasiões diferenciadas de so-
ciabilidade, envolvendo práticas complexas com suas re-
gras específicas de distribuição de papéis, a preparação e o 
consumo de comidas, bebidas, a produção de um vestuário 
específico, a ornamentação de determinados lugares, o uso 
de objetos especiais, a execução de música, orações, danças, 
etc. São atividades que participam fortemente da produ-
ção de sentidos específicos de lugar e de território [...].

Formas de expressão. Formas não-lingüísticas de comu-
nicação associadas a determinado grupo social ou região, 
desenvolvidas por atores sociais (individuais ou grupos) 
reconhecidos pela comunidade e em relação às quais o 
costume define normas, expectativas, padrões de quali-
dade, etc. Incluem-se nesta categoria o cordel, a cantoria e 
a xilogravura no Nordeste, diversas variantes do Boi [...] 
etc. Neste caso, serão inventariadas não as linguagens em 
abstrato, mas o modo como elas são postas em prática por 
determinados executantes (IPHAN, 2000, p. 31).   

Essas	categorias,	por	seu	turno,	foram	definidas	a	par-
tir de estudos desenvolvidos no âmbito GTPI (Grupo de 
Trabalho do Patrimônio Imaterial)18, os quais propuseram 
como categorias de bens culturais a serem Registrados, as 

18  Instituído pela portaria n.º 37 de 4 de março de 1998 do Ministério da Cultura.

seguintes: 1. Saberes e modos de fazer enraizados no co-
tidiano das comunidades; 2. Celebrações, festas e folgue-
dos que marcam espiritualmente a vivência do trabalho, 
da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidiana; 
3.	 Linguagens	 musicais,	 iconográficas	 e	 performáticas;	
4. Espaços em que se produzem as práticas culturais 
(IPHAN, 2000, p. 23). Ao apresentarmos essas descrições 
em reuniões com congadeiros e pesquisadores, a identi-
ficação	mais	imediata	dava-se	em	relação	à celebração, es-
colha motivada em grande medida pelos aspectos dessa 
categoria	 voltados	 às	 regras	 específicas,	 complexidade	
de práticas, momentos diferenciados de sociabilidade, 
ornamentação,	utilização	de	objetos	específicos,	execu-
ção de música, danças e orações. Por outro lado, quando 
analisavam com mais vagar as possibilidades advindas 
da categoria forma de expressão, ponderavam se não se-
ria mais apropriado descrever o Congado como uma 
linguagem (religiosa, visual, artística, musical, etc.) em 
torno da qual vários elementos se conjugam. 

Como podemos apreender do material resultante 
dos INRCs realizados, cada equipe de pesquisa enfa-
tizou o Congado como celebração, conforme discutido 
entre os pesquisadores e os técnicos do Iphan. Muito re-
sumidamente, o debate em torno dessas categorias cen-
trou-se em dois argumentos: 1) como forma de expressão: 
considerando a diversidade das formas de manifestação 
do Congado (reinado, moçambique, etc.), deveriam ser 
privilegiados os elementos que são comuns a todas, 
como os cantos, instrumentos, objetos sagrados, etc.; 2) 
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como celebração: essa escolha estaria mais em consonân-
cia	com	os	significados	atribuídos	pelos	detentores,	que	
em sua maioria caracterizam a prática congadeira pelos 
seus aspectos de devoção e de festa. 

Muito embora essa última categoria tenha sido fre-
quentemente evocada nos nossos encontros para evi-
denciar o Congado como um sistema complexo que tem 
nas festas seu objetivo último, as equipes de pesquisa 
tendiam a preferir formas de expressão, por entenderem 
que essa categoria incorporaria de maneira mais ampla 
a estrutura formal do Congado e extrapola as dimensões 
da festa, incluindo assim diversos tipos de assistência e 
acolhimento para seus integrantes e preceitos de como 
viver em todas as esferas da vida. Outro motivo para ex-
plicar	tal	predileção	devia-se	à	desconfiança	em	relação	
a consequências futuras que o uso descuidado e indis-
criminado	da	definição	do	Congado	como	celebração po-
deria acarretar na sua dinâmica (profanação, “espetacu-
larização”, temor de intromissão nas decisões internas 
rompendo a hierarquia e disciplina, entre outros). 

Assim, uma questão bastante central a respei-
to da abordagem do Congado como celebração (nesse 
ponto	referiam-se	especificamente	ao	futuro	Registro	
como Patrimônio Cultural do Brasil) tratou-se do re-
ceio, por parte dos pesquisadores e dos congadeiros, 
em relação a possíveis interferências deletérias na 
prática, que as poderiam retirar do domínio de seus 
detentores, introduzindo aspectos disciplinadores 

19	 	A	afirmação	categórica	desse	autor	não	recai	em	observações	relativas	a	formas	de	descrição	e	classificação	de	bens	culturais,	mas	nas	mudanças	

provocadas	nas	dinâmicas	culturais	de	determinados	grupos	e	espaços	após	um	reconhecimento	oficial,	seja	pelo	Estado,	seja	pela	Unesco.

externos e pragmáticos redutores das festas do Con-
gado a eventos dissociados do sagrado. Esse posi-
cionamento demonstra, a nosso ver, uma profunda 
maturidade em relação à discussão sobre os efeitos 
inerentes a processos de patrimonialização. Hafstein 
(2018, passim) aponta, a partir de exemplos advindos 
de várias partes do mundo, que em arenas nas quais 
se estabelecem ações envolvendo salvaguarda, sempre 
haverá intervenção e transformações19. 

A resposta dos congadeiros no projeto, entretanto, 
foi além dessa constatação pertinente. Insistiram na 
utilização da categoria celebrações somente se, na descri-
ção, conseguissem deixar registrado de forma explícita 
os seguintes aspectos: os processos de educação afetiva 
que subjazem o processo iniciático de seus integrantes; 
o papel das crianças na devoção; as formas matriarcais 
da prática; as obrigações religiosas materializadas nas 
festas. Com elaboração desses elementos fundamen-
tais da prática, quiseram enfatizar a necessidade do 
uso mais consistente daquela categoria do INRC, de 
modo	 a	 fortalecer	 não	 somente	 a	 leitura	 que	 fizeram	
da própria categoria, mas fundamentalmente fornecer 
ao Iphan seu entendimento e conhecimento sobre sua 
prática cultural. Assim, para eles era importante e cen-
tral descrever o conjunto de saberes e técnicas corpo-
rais engajados na realização das festas e de sua liturgia, 
seus modos de gestão, de solidariedade, de distribui-
ção dos custos e arrecadação de fundos, bem como os 
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estabelecimentos de redes de sustentação paralelas aos 
grupos, que reforçam a autonomia dos congadeiros em 
relação à organização das suas festas. 

O objetivo de trabalharem no projeto com esse ri-
gor deveu-se ao princípio central de continuidade do 
Congado, que assumiu uma função de mensagem no 
inventário: seja qual for a situação, os congadeiros 
manter-se-ão como os legítimos organizadores e man-
tenedores das festas. Nesse sentido, a categoria celebra-
ções (e também formas de expressão), ao invés de operar 
como um redutor semântico (TRAJANO FILHO, 2012, 
passim)20,  teve seu sentido ampliado, na medida em que 
os pesquisadores e congadeiros envolvidos no projeto 
interpretaram	os	espaços	das	fichas	para	além	de	 sua	
função descritiva e formal, tendo-as utilizado como 
esteios	para	afirmação	das	perspectivas	relativas	à	sua	
devoção frente ao Iphan. Os modos como o Congado 
poderia ser categorizado no INRC passaram, assim, a 
serem vistos como capazes de expressar – ao estarem 
escritos (e inscritos) naquele documento – valores, sen-
tidos e éticas sem os quais nenhum processo de patri-
monialização seria aceito pelos congadeiros.

As descrições mais substantivas a respeito do tema 
aparecem	 espalhadas	 nas	 fichas	 de	 maneira	 criativa,	
nem sempre privilegiando de forma explícita uma ou 
outra dessas categorias. O projeto do Moçambique do 

20	 O	autor	discute	como,	em	processos	de	objetificação	de	práticas	culturais	que	antecedem	processos	de	patrimonialização,	ocorre	um	

fenômeno de redução semântica, ou seja, de redução da complexidade de formas culturais totais em apenas alguns aspectos de sua manifestação. 

O autor apresenta o caso das tabancas	cabo-verdianas,	associações	de	ajuda	mútua	que	têm	sido	classificadas	em	alguns	contextos	apenas	como	
uma prática musical.

Tonho Pretinho, por exemplo, optou por eleger a Ficha 
de	Identificação	de	Localidade	como	o	espaço	ideal	para	
explorar aspectos históricos e da dinâmica do Congado 
em Itapecerica. A festa da Boa Viagem, como apontam 
os pesquisadores, “é herdeira de uma tradição forte e 
enraizada na região, que remonta a 1818, quando foi 
criada na cidade a Irmandade de Nossa Senhora do Ro-
sário dos Homens Pretos”. Argumentam, ainda, que

o Moçambique do Tonho Pretinho destaca-se pela presença 
das concepções religiosas e das práticas culturais próprias 
dos descendentes de africanos na América, que constituí-
ram os congados; concepções e práticas muitas vezes oblite-
radas pela maior visibilidade de elementos do catolicismo 
nos espaços públicos. [...] Neste sentido, uma política do 
Iphan voltada para a valorização deste Moçambique pode 
reforçar a espiritualidade de origem africana presente no 
Reinado do Rosário da Boa Viagem (IPHAN, 2016, p. 6).

Em diversos momentos do Inventário, e recor-
rendo	 à	 bibliografia	 especializada	 e	 a	 entrevistas	
com moçambiqueiros, os pesquisadores destacaram 
as cosmologias envolvidas na prática cultural, os senti-
dos	transmitidos	através	de	práticas	de	cura,	a	influên-
cia de características de povos bantu na manifestação, 
a presença da espiritualidade de origem africana nos 
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ternos de Moçambique, a devoção do grupo ao Rosário, 
a importância da valorização da tradição, a centralida-
de das festas na manutenção da devoção, entre outros 
aspectos. 

O INRC realizado pela Casa do Congado utilizou as 
fichas	de	Formas	de	Expressão	para	inserir	informações	
sobre os grupos de Mogi das Cruzes. Assim, disponibi-
lizaram	uma	ficha	para	cada	um	dos	8	grupos	envolvi-
dos na pesquisa. Está no campo “9.1. Origens, Motivos, 

Sentidos	e	Transformações”	desta	ficha	uma	das	gran-
des contribuições da pesquisa. De forma bastante apro-
priada, com uma escrita apurada sobre os elementos 
e dinâmicas envolvendo o Congado naquela região do 
estado do São Paulo, os pesquisadores trouxeram para 
esse espaço do Inventário ricas narrativas sobre a his-
tória dos grupos de Mogi, além de anexar imagens dos 
instrumentos, dos congadeiros e transcrever letras de 
canções do repertório de cada grupo.
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Instrumentos da Guarda de Caboclo do Divino Espírito Santo de Raposos, Festa de Nossa Senhora do Rosário em Nova Lima/MG - INRC das 
Congadas de Minas (2013). Foto: Acervo IPHAN

A pesquisa realizada pela equipe de Os saberes do 
sagrado, para	produzirem	suas	descrições	e	definições,	
conduziram encontros entre as irmandades envolvidas 
no projeto com objetivo de proporcionar um espaço 

21  Um longo vídeo que apresenta esses encontros está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Mi2oUJrwOUw>. Acesso em: 10 de 

set. de 2020.

para trocas e compartilhamentos de conhecimentos 
relacionados à construção de instrumentos sagrados, 
cantos, histórias, toques e experiências.21 Esses encon-
tros	ocorreram	em	dois	finais	de	semana	do	 início	do	
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ano de 2015, ocasiões divididas entre a sede da Guarda 
de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Sra. 
do Rosário, Irmandade de Ibirité e Irmandade dos Ci-
riacos. Mestres e demais integrantes desses reinados 
puderam ensinar e aprender a fazer a caixa, a gunga e 
o patangome. Nos momentos destinados aos ensina-
mentos e trocas envolvendo cantos, os participantes 
puderam não somente aprender as canções e toques 
uns dos outros, mas sobretudo compartilhar intensos 
momentos	festivos	que	muito	revelaram	acerca	da	difi-
culdade em circunscrever aquela prática nas categorias 
em	questão.	As	oficinas	foram	idealizadas	e	vivenciadas	
aos moldes do que aqueles congadeiros consideram ser 
a sua salvaguarda: encontros constantes entre irmãos, 
de trocas efetivas de conhecimentos no âmbito do sa-
grado, de renascimento e reforço de práticas dispersas 
e perdidas no tempo22. 

Reflexões finais 

Se olharmos detalhadamente as formas de produção de 
coisas – estou evitando de propósito a palavra “bens” cul-
turais –, veremos quanto é difícil “patrimonializá-las” 
sem efeitos secundários e, sobretudo, sem uma larga me-
dida de simplificações, e talvez de simplismo (CARNEIRO 
DA CUNHA, 2005, p. 20).

22 Como foi o caso do candombe, forma ancestral de Congado que usa tambores especiais e diferentes cantos. Tido como a mais antiga forma de 

Congado, possui precedência ritual no levantamento dos mastros de bandeira nos lugares em que ainda ordena as celebrações. O candombe não 

sai em procissão, concentrando-se no terreiro da festa. Do modo como é vivenciado na Irmandade dos Ciriacos, é parte integrante das celebrações 

de Sant’Ana e em outros momentos localizados durante a preparação das demais festas.

Cientes disso, e antecipando possíveis interferên-
cias na prática cultural após o Registro, os congadei-
ros	 buscaram	 transferir	 para	 as	 fichas	 do	 INRC	 suas	
demandas (políticas, teóricas e existenciais) mais pro-
eminentes	 e	 o	 fizeram	 com	maestria	 e	 sensibilidade.	
Apropriaram-se,	 questionaram,	 fizeram	 seu	 próprio	
desenho	 sem	abandonar	 o	 instrumento	de	 identifica-
ção da política federal de salvaguarda, mas privilegian-
do tudo aquilo que muitas vezes passa despercebido 
pelo olhar menos atento às delicadezas religiosas e que 
é central para a organização e expressão do Congado: 
como constituem e reconhecem sua autoridade, como 
se colocam numa hierarquia, como dominam seus ritos 
e cadeias de transmissão de saberes.

As categorias, além de terem sido concebidas como 
fonte	de	reflexão,	 tiveram	seus	sentidos	e	significação	
ampliados. Na elaboração das descrições no INRC, os 
pesquisadores e congadeiros não desmembraram o 
Congado em celebração ou forma de expressão, simples-
mente, nem se lamentaram por perdas substanciais na 
definição	e	classificação	do	Congado	como	uma	coisa	ou	
outra. Pelo contrário, mostraram que essa tradição oral 
criou uma rede semântica em torno dos termos e aco-
lhe uma profusão de modos de expressar o Congado os 
quais, em sua máxima variedade, ainda estabelecem en-
tre si uma língua comum, um reconhecimento comum. 
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Os congadeiros, a exemplo de bons marinheiros e ma-
rujos que são, não se furtaram de explorar as potencia-
lidades de apresentação do Congado como uma comu-
nidade de espírito fortemente enraizada na história e 
nos locais onde reside ou visita.

Ressaltamos,	para	finalizar	–	e	inspirados	por	uma	
discussão antropológica sobre rituais bastante profícua 
–, que a potência mágica reside nas palavras (MALI-
NOWSKI, 1976, passim; TAMBIAH, 2018, passim). As 
descrições	nas	fichas	podem	ser	entendidas	como	algo	
além do que uma escrita no papel, pois as palavras fa-
zem coisas. Os sujeitos congadeiros iniciados sabem 
muito bem utilizar os efeitos da linguagem em várias 
dimensões da sua devoção. Quando se trata do Conga-
do, palavras não são proferidas em vão: em tudo que é 
dito há um sentido maior. Essa lógica foi mantida nos 
textos escritos no INRC e nos encontros de comparti-
lhamento de saberes. Nessas oportunidades, os con-
gadeiros reforçaram laços, aprenderam novas canções, 
toques e ritmos. O Congado ensinou ao INRC seus me-
canismos desenvolvidos de documentação, interpre-
tação e participação. Conforme é possível rastrear em 
compromissos e atas das Irmandades do Rosário desde 
o século XVIII, os congadeiros, através da sua forma 
de comunicação ritualizada, continuam estabelecendo 
laços de amizade e parceria por extensas faixas territo-
riais, reconhecendo-se mutuamente por meio dos rit-
mos, dos toques, das palavras cantadas com a passagem 
do seu cortejo de reis, coroas e reza, capitães, comando 
e cantos, caixeiros, ingomas e bandeira.
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Nos caminhos da Pampa: inventários 
culturais e patrimônio imaterial no Rio 
Grande do Sul

Flávia Maria Silva Rieth,  Beatriz Muniz Freire,  Daniel Vaz Lima e Vagner Barreto Rodrigues

Resumo:	 Este	 texto	 reflete	 sobre	 patrimônio	 cultural	
imaterial brasileiro e saberes tradicionais a partir de pro-
cessos de documentação, reconhecimento e salvaguarda 
de bens culturais na pampa brasileira. Trata-se de pro-
cessos conduzidos pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan-RS), em parceria com a 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), baseados no uso 
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 
ferramenta participativa para a construção de conhe-
cimento sobre bens culturais referenciais, em diálogo 
com demandas de comunidades da região. Os resultados 
apontam para a diversidade sociocultural e ambiental do 
território sul-rio-grandense e tensionam as fronteiras 
entre rural e urbano e entre agricultura e pecuária, con-
siderando as relações entre humanos, outros animais, 
objetos e ambiente. Busca-se, assim, demonstrar o dina-
mismo das relações implicadas nos processos de patri-
monialização de bens imateriais, nos quais a articulação 
dos detentores é decisiva.

1 Por exemplo, manifestações de Mário de Andrade, na Semana de 1922, e as iniciativas do Departamento de Cultura de São Paulo, com foco no 

reconhecimento e o apoio do poder público às práticas de cultura popular, por seu valor identitário (IPHAN, 2006).

2  A exemplo da Carta do Samba, de Edison Carneiro, e do Programa de Apoio a Comunidades Artesanais, do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular, entre outras, conforme conferência A criação da Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, realizada pelo Iphan com a Dra. Márcia 

Sant'Anna (UFBA). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lUCostYsSIo>. Acesso em: 20 ago. 2020.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial; Rio 
Grande do Sul; INRC; Comunidade; Iphan-RS.

 - Apresentação

A trajetória da salvaguarda do que se denomina, 
atualmente, patrimônio cultural imaterial brasileiro 
antecede à institucionalização do campo da preserva-
ção1 – marcado pela criação do Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, em 1937 – e o atravessa, 
por meio de iniciativas e experiências não contínuas2, 
até	 configurar-se	 como	uma	política	 pública	 específi-
ca, instituída pelo Decreto n.º 3.551, no ano 2000. Sua 
construção acompanhou a ampliação do conceito de 
patrimônio – de histórico e artístico para cultural – em 
meio a embates institucionais e sociais que atingiram 
princípios basilares da política de preservação, como a 
ideia de que uma “identidade nacional” poderia repre-
sentar, plenamente, o conjunto da sociedade brasileira.

No	fim	dos	anos	 1980,	no	contexto	de	redemocra-
tização	 do	 país,	 a	 nova	 Constituição	 Federal	 afirmou	
que o patrimônio cultural brasileiro é constituído tanto 
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de bens materiais quanto de bens imateriais, aos quais é 
atribuído valor de referência para memória, identidade 
e ação de grupos sociais formadores da sociedade. Ao 
reconhecer que os grupos sociais são portadores de 
trajetórias	 específicas,	 às	 quais	 estão	 associados	 di-
reitos	específicos,	a	definição	comprometeu	a	política	
de preservação com o reconhecimento da diversidade 
cultural, bem como a ação dos grupos formadores no 
tempo presente. A experiência acumulada demonstra-
va que não seria possível preservar bens imateriais por 
meio do tombamento e da conservação. Os bens ima-
teriais demandam outro tratamento, por sua natureza 
coletiva, processual, dinâmica. Finalmente, foi possível 
a elaboração de um Programa e de novas ferramentas 
de	 preservação,	 visando	 a	 identificação,	 por	 meio	 de	
documentação densa, e o reconhecimento de bens ima-
teriais, por meio de sua inscrição em um ou mais Livros 
de Registro3.

De acordo com o Programa Nacional de Patrimônio 
Imaterial, o trabalho de documentação é o fundamento 
da patrimonialização de bens imateriais, na medida em 
que possibilita descrevê-los, demonstrar seu caráter 
coletivo (sua base social) e seu tempo de ocorrência (seu 
sentido de tradição), bem como tornar compreensí-
veis os motivos pelos quais são considerados referências 

3  Organizados em quatro categorias abrangentes: Celebrações, Formas de Expressão, Saberes e Lugares.

4 Com a assessoria do antropólogo Dr. Antonio Augusto Arantes.

5 Seu uso é independente do Registro – é possível inventariar práticas referenciais sem que haja pedido de sua patrimonialização – e não é 

obrigatório – pode-se recorrer a outras metodologias para a produção da documentação necessária à instrução dos processos de Registro.

culturais pelo grupo detentor. Trata-se, portanto, de 
documentar o processo de atribuição de valor que dis-
tingue determinadas práticas socioculturais de outras, 
não porque sejam excepcionais ou de rara ocorrência, 
mas por seu poder de referenciar o autorreconhecimen-
to do grupo. A documentação deve possibilitar, ainda, a 
identificação	dos	problemas	que	possam	comprometer	
a continuidade de tais práticas. Esse diagnóstico é o 
primeiro passo para a posterior elaboração de um plano 
de apoio e de valorização dos bens imateriais registrados, 
o	que	é	a	finalidade	da	política	de	salvaguarda.	Tendo	
em	vista	a	realização	de	documentação	com	tal	perfil,	o	
Iphan desenvolveu4 o Inventário Nacional de Referên-
cias Culturais (INRC)5.

Trata-se de uma metodologia inspirada no proces-
so	etnográfico,	que	exige	imersão	no	campo	pesquisado	
e intensa interlocução com os detentores das práticas 
documentadas. Propõe a incorporação de detento-
res nas equipes de pesquisa e a realização de reuniões 
devolutivas	 ao	 longo	 do	 trabalho	 de	 identificação,	 de	
documentação e de diagnóstico. Pretende-se que o 
caráter	 participativo	 seja	 definidor	 e	 contribua	 para	
a articulação entre os detentores, uma vez que o tra-
balho	 de	 documentação	 implica	 em	 reflexão	 sobre	 as	
experiências vividas e sobre as relações estabelecidas, 
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bem como sobre os interesses envolvidos, que podem 
ser – e frequentemente são – divergentes, ou mesmo 
conflitantes.	 Implica,	ainda,	na	apropriação	da	políti-
ca de preservação por parte dos detentores, de modo a 
acentuar	sua	capacidade	de	influência	e	de	demanda.

No Rio Grande do Sul, a implementação da política 
de salvaguarda do patrimônio imaterial teve início em 
2004, com a elaboração de dois Inventários Culturais – 
INRC Comunidade Mbyá-Guarani em São Miguel Arcanjo e 
INRC Massacre de Porongos - aos quais seguiram-se outros 
cinco6. Embora motivados por demandas e questões es-
pecíficas,	os	Inventários	se	coadunam	e	contribuem	para	
a compreensão de processos relevantes na formação his-
tórica e sociocultural da região Sul do Brasil, priorizando 
a ação de grupos sociais não hegemônicos.

Este	 texto	 reflete,	 especificamente,	 sobre	 a	 reali-
zação do INRC que resultou no registro das Tradições 
Doceiras na Região de Pelotas e Antiga Pelotas7 (2006-
2008) e sobre os INRCs da Lida Campeira, o primei-
ro realizado na zona de “campos lisos”8 (2010-2013), e o 
segundo nos chamados “campos dobrados”, no Alto Ca-
maquã9 (2017-2020). Tais Inventários demonstraram 
a diversidade sociocultural e ambiental da pampa em 

6 INRC Produção de Doces Tradicionais Pelotenses (2006-2008), Inventário da Diversidade Cultural da Imigração Italiana (2008-2010); INRC em 

Santa Tereza (2010-2012), INRC da Lida Campeira na Região de Bagé (Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Herval, Hulha Negra, Pelotas e Piratini) (2010-

2013), INRC em São José do Norte (2016-2017) e INRC da Lida Campeira no Alto Camaquã (2017-2020).

7 A expressão Antiga Pelotas refere-se aos seguintes municípios, que se emanciparam a partir da década de 1980: Arroio do Padre, Capão do Leão, 

Morro Redondo e Turuçu.

8  Nos municípios de Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Herval, Hulha Negra, Piratini e Pelotas.

9 Nos municípios de Bagé, Caçapava do Sul, Canguçu, Lavras do Sul, Piratini, e Santana da Boa Vista.

sua relação com a complexa formação histórica da “área 
cultural” do Sul que, conforme Ondina Fachel Leal, não 
coincide, necessariamente, com os limites políticos do 
estado do Rio Grande do Sul “ou mesmo os da nação 
Brasil” (LEAL, 1997, 2019) e não se encontra devidamen-
te	contemplada	nas	representações	oficiais,	veiculadas	
seja pelo Estado, seja pela cidade de Pelotas.

 - A pampa, agriculturas e pecuárias 

A pampa é um bioma campestre, temperado e sub-
tropical que cobre mais de 750.000 km² da América do 
Sul, com planície costeira e interiorana que compreen-
de as províncias mais orientais da Argentina, o sul do 
estado do Rio Grande do Sul e a totalidade do território 
da República Oriental do Uruguai. Geralmente, a paisa-
gem pampeana é descrita pela cobertura densa e varia-
da de espécies de gramíneas nativas, com matas ciliares 
às margens de cursos d’água e ondulações suaves, lo-
calmente, conhecidas como “coxilhas”. Segundo dados 
do IBGE, a pampa corresponde a 176.496 km² do Rio 
Grande do Sul, 63% da extensão do território estadual e 
2,07% do território brasileiro.
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Trata-se do segundo menor bioma brasileiro, mas 
que possui a maior diversidade de espécies por metro 
quadrado, muitas ainda não catalogadas. Com o menor 
percentual de terras em unidades de conservação (3,3%, 
segundo dados do Ibama), apenas 47,3% de sua vegeta-
ção nativa encontra-se preservada. Nas últimas décadas, 
a	paisagem	da	pampa	tem	sido	fortemente	modificada	
pela conversão agrícola em escala industrial – como os 
cultivos de arroz e de soja – e pela silvicultura de espécies 
exóticas, como o eucalipto e o pinus, que impactam os 
recursos	hídricos	e	o	fluxo	de	seres	vivos10.	Além	disso,	
áreas consideráveis do bioma Pampa correm o risco de 
serem afetadas por grandes projetos de mineração e de 
neoextrativismo, em fase de avaliação. A degradação am-
biental pode ser comprovada pelo aumento da presença 
de	areais,	em	processo	de	desertificação,	dentre	outros	
indícios. Para diversos especialistas, a preservação da 
pampa deveria combinar a conservação ambiental com a 
prática de atividades pastoril e agrícola de modo susten-
tável (WAQUIL et al., 2016).

A ocupação humana pré-colonial contribuiu para a 
composição do ambiente, introduzindo e disseminan-
do espécies, tanto pela coleta, quanto pela agricultura 
no interior das matas, prática característica dos grupos 
Guarani (MONTEIRO, 1998). O boi foi trazido às Amé-
ricas pelos colonizadores espanhóis e introduzido no 

10  Conforme Dr. Valério De Patta Pillar, professor no Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Disponível 

em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/10/degradacao-cerrado-amazonia-pampa-bioma-brasil-rio-grande-do-

sul-vegetacao>. Acesso em: 20 ago. 2020.

11  Denominados, também, de reduções missioneiras.

território pelos jesuítas, no início do século 17. Além da 
extração e comercialização da erva-mate, a criação de 
rebanhos foi fundamental para o sustento dos 30 alde-
amentos ou povos missioneiros11 estabelecidos ao longo 
dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, principais rios da 
Bacia do Rio da Prata. O trabalho pastoril, de manejo ex-
tensivo, e as condições ambientais da região favoreceram 
a procriação abundante dos animais, formando enormes 
rebanhos. A doma do gado em campo aberto, em que os 
animais eram caçados e juntados em rodeios – locais bali-
zados onde descansavam, eram contabilizados e alimen-
tados – caracterizava o manejo tradicional missioneiro, 
realizado pelos indígenas que trabalhavam nas estâncias 
que abasteciam as reduções (MAESTRI, 2008).

Com	o	fim	do	projeto	evangelizador	jesuíta	e	a	in-
tensificação	da	mobilidade	indígena,	os	rebanhos	mis-
sioneiros, deixados livres, asselvajaram-se, reproduzin-
do-se como gado xucro (ganado cimarrón). Sua presença 
massiva moldou a paisagem pampeana, “pelo pisotear e 
a estrumação contínua do solo”, levando à criação de pastos 
caracterizados pela diversidade de gramíneas (ABREU; 
SILVA, 1948, apud GUTIERREZ, 2001: 24). Tal projeto 
possibilitou, também, o surgimento da caça do gado 
bravio para extração do couro, utilizado internamente 
e exportado em grande quantidade pelos portos na Co-
lônia do Sacramento e no Rio de Janeiro (IPHAN, 2018).
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Em momentos de disputa entre as Coroas de Es-
panha e Portugal e os povos originários pela posse da 
região do Prata, o gado foi um elemento decisivo para 
sua colonização. Quando a Vacaria do Mar entrou em de-
clínio, entre 1720 e 1740, a caça passou a ser substituída 
pela criação. A Coroa portuguesa passou a distribuir 
sesmarias	e	 intensificou-se	o	 interesse	na	delimitação	
de fronteiras entre o “domínio português” e o “platino”. 
Nos confins meridionais da fronteira sul do Brasil, como 
define	Farinatti	 (2018),	desenvolveu-se	uma	economia	
pecuária,	por	meio	do	confinamento	do	gado	e	da	co-
mercialização de carne, couro, graxa, charque, a partir 
do desmembramento das terras jesuítas e da instalação 
de estâncias, com utilização de mão de obra escraviza-
da, desde o século XVIII (OSÓRIO, 2016).

Além de uma reduzida elite de grandes fazendeiros 
com rebanhos imensos, mantidos por trabalhadores 
livres e escravizados, a região foi ocupada por uma mi-
ríade de médios e de pequenos produtores familiares12, 
que conjugavam o pastoreio de rebanhos e a lavoura. 
Muitos eram agregados dos grandes estancieiros e pos-
suidores de escravizados. A presença de Guarani mis-
sioneiros foi intensa ao longo dos séculos XVIII e XIX, 
sobretudo no quadrante sudoeste da região, onde tra-
balhavam como peões, se arranchavam nas imediações 
das propriedades ou trabalhavam nos povoados e vilas 
(FARINATTI, 2018). A dinâmica das relações entre es-
ses segmentos da “sociedade do gado” em formação 

12	 	Conforme	classificação	de	Cristiano	Christillino	(2009),	a	partir	de	dados	de	Câmaras	municipais,	em	1858:	os	grandes	rebanhos	contavam	

com mais de 4.000 cabeças, os médios com cerca de 1.000 a 4.000 e os pequenos com menos de 1.000, muitos com menos de 500 animais.

baseava-se nos laços pessoais, acionados para as práti-
cas da pecuária, para a manutenção da ordem interna 
e	para	o	recrutamento	durante	os	constantes	conflitos	
bélicos pela região. Redes econômicas, familiares, in-
terpessoais, de compadrio, eram importante no acesso 
aos recursos produtivos (terra, gado, trabalhadores es-
cravizados) e no posicionamento na hierarquia social, 
bem como na criação de estratégias de apoio mútuo, 
principalmente para a população pobre – livre ou cativa 
(FARINATTI, 2007; CORRÊA, 2012; OSÓRIO, 2016).

No	fim	do	século	XVIII,	a	maior	parte	do	gado	da	
região seria direcionada às charqueadas instaladas ao 
longo do Canal São Gonçalo (ROCHA, 2014), estabele-
cimentos fabris de produção de carne salgada, o char-
que. Na década de 1820, o núcleo charqueador que daria 
origem à cidade de Pelotas contava com 22 estabeleci-
mentos. Em 1873, o conjunto chegou a 38 charqueadas. 
O charque era o principal alimento da população es-
cravizada, tanto no Brasil quanto na região do Caribe. 
A produção era realizada por africanos e descenden-
tes de africanos escravizados, cuja população na zona 
charqueadora – Pelotas, Bagé, Jaguarão, Montevidéu 
e outras áreas platinas – expandiu-se rapidamente. As 
condições de trabalho nesses estabelecimentos foram 
descritas por cronistas como extremamente penosas, 
com jornadas estafantes, má alimentação e castigos, 
em ambientes insalubres, como descrito no Dossiê O 
Sal e o Açucar (IPHAN, 2018).
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A alta lucratividade da atividade saladeiril possibili-
tou uma acumulação de capital singular na região, com 
a formação de uma elite de famílias de charqueadores 
e proprietários de escravizados. A comercialização do 
charque integrou o então Rio Grande de São Pedro aos 
circuitos comerciais da região sudeste-sul e aos merca-
dos nacional e internacional, dando à cidade de Pelotas 
a posição de uma das mais importantes no interior do 
Brasil. As fortunas acumuladas eram comparáveis ao 
patrimônio de grandes cafeicultores, senhores de enge-

nho e grandes fazendeiros de outras regiões do Brasil 
(VARGAS, 2016). O núcleo urbano, a certa distância das 
charqueadas, foi o local destinado às residências das fa-
mílias dos charqueadores e de demonstração da rique-
za e do prestígio social da elite na época, bem como das 
ambiguidades	e	contradições	da	sociedade	estratifica-
da que ali se consolidou. 

Com base nos elementos dessa trajetória, cons-
tituiu-se uma síntese identitária do Rio Grande do 
Sul simbolizada pela pecuária praticada nas grandes 
propriedades na região da campanha	e	pela	figura	ide-
alizada do gaúcho como “homem do campo”, peão, que 
vivia em harmonia com seus senhores, os estancieiros. 
Constituiu-se,	 também,	 uma	 narrativa	 que	 identifica	
Pelotas por seu “passado aristocrático”. No entanto, a 
historiografia	produzida	nas	últimas	décadas	demons-
tra	que	a	sociedade	que	se	configurou	em	torno	do	gado	
tinha uma composição sociocultural de origens diver-
sas e hierarquias baseadas nas relações socioeconômi-
cas e na cor da pele. Como observa Farinatti (2007), a 
imagem de uma pampa ocupada por peões assalaria-
dos, sem vínculos familiares e sem acesso a recursos 
produtivos	 é	 uma	 imagem	 simplificada	 da	 formação	
da fronteira Sul. A população rural organizava-se, pre-
dominantemente, em pequenas e médias unidades 
familiares, por meio da combinação de trabalhadores 
assalariados, de trabalhadores escravizados e de traba-
lhadores livres sazonais ou por temporadas. Homens e 
mulheres, escravizados e libertos, formavam extensas 
redes de relações familiares e de compadrio. A presen-
ça de escravizados, trabalhando como peões campeiros 

Charqueada São João, Pelotas-RS.  INRC Ligas Campeiras (2012). Foto: 
Yara Diniz
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(com predomínio absoluto dos pequenos plantéis), nas 
charqueadas e desempenhando diversos ofícios no 
campo e nas cidades, era bem disseminada pelo tecido 
social (MATHEUS, 2013; OSÓRIO, 2016; KOSBY, 2017).

A	partir	da	 interlocução	 com	 tal	historiografia,	os	
Inventários Culturais, cuja elaboração descreveremos 
em seguida, retratam modos de vida organizados sobre 
relações singulares com os territórios e o ambiente que 
constituem a pampa.

 - Tradições doceiras da região de pelotas e
antiga pelotas

Em 2005, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Pelotas e a Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas 
(Secult), consultaram o Iphan-RS sobre a possibilidade 
de reconhecimento dos “doces tradicionais pelotenses” 
como patrimônio cultural. Após esclarecimentos sobre 
a necessidade de realização de pesquisa e documenta-
ção para embasamento de pedidos de registro, a Secult 
obteve recursos do Programa Monumenta, e delegou à 
UFPel, por meio da Fundação Simon Bolívar, a execução 
de um Inventário Cultural, utilizando a metodologia do 
INRC, disponibilizada pelo Iphan.

13 A equipe do Inventário foi composta pelo arqueólogo Dr. Fábio Vergara Cerqueira, as historiadoras Dra. Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e 

Dra. Francisca Michelon (consultoria de imagem), a antropóloga Dra. Claudia Turra Magni (consultoria de imagem), o historiador Mário Osório 

Magalhães (consultor especialista em história de Pelotas) e os alunos de graduação Aline Martins da Silva (Turismo), Marília Floôr Kosby (Ciências 

Sociais) e Tiago Lemões da Silva (História).

14  Refere-se à técnica Paulina von Laer.

15  Refere-se aos técnicos Beatriz Muniz Freire e Marcus Vinícius Benedeti, responsáveis pela coordenação técnica dos Inventários Culturais.

O Inventário Nacional de Referências Culturais Produção 
de Doces Tradicionais Pelotenses, coordenado pela antro-
póloga Flávia Rieth, foi realizado no período de 2006 
a 2008 por equipe composta de professores do Depar-
tamento de História e Antropologia e graduandos dos 
cursos de História, Ciências Sociais e Turismo, em par-
ceria com o Laboratório de Ensino e Pesquisa em An-
tropologia e Arqueologia, do Instituto de Ciências Hu-
manas (ICH-UFPel)13. O trabalho foi acompanhado pela 
Secult/Pelotas14 e pelo Iphan-RS15. A área pesquisada, 
identificada	 como	Pelotas	 e	Antiga	Pelotas,	 abrange	 a	
zona urbana e rural do atual município de Pelotas e dos 
municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro 
Redondo e Turuçu (emancipados de Pelotas, a partir da 
década de 1980). 

O título do Inventário expressava o sentido do pe-
dido a ser posteriormente formalizado – o reconhe-
cimento de determinados doces, considerados pelas 
instituições proponentes como ‘tradicionais’, produto 
e símbolo da trajetória de um segmento social, a elite 
‘de Pelotas’. A pesquisa realizada junto aos detento-
res, no entanto, demonstrou a atribuição de outros 
sentidos, relacionados ao fazer doceiro enquanto práti-
ca socialmente disseminada e integrada a determinados 
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modos de vida que não se restringem territorialmente 
ao município de Pelotas. Razão pela qual o Inventário 
adotou a expressão tradições doceiras (ao invés de ‘doces 
tradicionais’). A partir de pesquisa histórica e de etno-
grafia,	duas	tradições	doceiras	foram	identificadas,	am-
bas surgidas no século 19, em estreita associação com 

o universo do charque: a tradição de doces finos ou doces de 
bandeja e a tradição de doces coloniais ou doces de frutas.

A tradição de doces finos surgiu nos casarões da elite 
pelotense, a partir de uma prática feminina das mães, 
filhas,	 agregadas,	 trabalhadoras	 domésticas,	 escra-
vizadas e livres, que faziam doces para consumo das 
famílias e em cerimônias religiosas, como símbolo de 
refinamento	e	de	opulência,	uma	vez	que	o	açúcar	era	
um produto raro na região. Os doces eram um elemento 
importante da sociabilidade das famílias abastadas, 
que se dava nos banquetes, saraus, festas familiares e 

cerimônias, cumprindo a função de divertir, estreitar 
laços,	firmar	negócios,	demonstrar	civilidade	e	 rique-
za. Essa tradição tem relação com a doçaria conventual 
portuguesa, reproduzindo receitas à base de açúcar, 
ovos e amêndoas, preservadas em “cadernos de famí-
lia”, bem como atualizando-as com ingredientes locais 
e com a criação de novos doces. Seu desenvolvimento 
é tributário da comercialização do charque, principal-
mente, no porto de Salvador, no Nordeste brasileiro, de 
onde os navios traziam açúcar.

Com	 o	 implemento	 dos	 frigoríficos	 na	 região	 do	
Prata,	 a	 partir	 de	 1870,	 e	 o	fim	oficial	 da	 escravidão,	 a	
produção de charque entrou em declínio. Famílias de 
charqueadores	 que	 não	 diversificaram	 seus	 negócios,	
empobreceram. Para algumas famílias, a feitura e co-
mercialização dos doces tornou-se a fonte de sustento 
(KOSBY,	 2015),	 firmando-se	 como	 um	 ofício	 femini-
no, inicialmente exercido no ambiente social de que as 
doceiras faziam parte. Com as mudanças do avanço da 
urbanização, os doces “ganharam as ruas”. Passaram a 
ser vendidos em padarias, confeitarias, cafés, além da 
comercialização por ambulantes, carrocinhas e doceiras. 
Do mesmo modo, a transmissão do saber doceiro diversi-
ficou-se	e	superou	o	âmbito	familiar	da	primeira	geração	
de doceiras, já que antigas agregadas ou empregadas tor-
naram-se banqueteiras. Por meio dos livros de receitas e 
de	cursos,	mulheres	de	outros	segmentos	sociais	profis-
sionalizaram-se. Mudanças de gosto dos consumidores, 
denotando preferência por doces mais açucarados e 
pelo acréscimo do chocolate, por exemplo, motivaram a 
transformação de receitas e a criação de novos doces. A 

Variações de Quindins - INRC Produção dos Doces Pelotenses (2008). 
Foto: Anette Ruas
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inventividade, que sempre se fez presente no universo 
doceiro, passou a responder aos estímulos e demandas 
advindos do sucesso da doçaria e da ampliação de pú-
blico consumidor entre outras camadas sociais.

À	diversificação	do	espectro	sociocultural	do	fazer	
doceiro	 corresponde	 uma	 diversificação	 dos	 sentidos	
que lhe são atribuídos. Esse processo não está relacio-
nado apenas à circulação comercial dos doces, mas, 
sobretudo, à sua presença em diferentes contextos de 
consumo	 e	 de	 significação.	 Conforme	 documentado	
pelo INRC, por meio da pesquisa da antropóloga Marí-
lia Floôr Kosby, no espaço dos terreiros de Nação ou Ba-
tuque16,	os	doces	finos	e	de	frutas	integram	a	culinária	
votiva. O consumo de doces é uma forma de cultivar a 
premissa cosmológica de que “não se pode ter apenas bra-
vura na vida”, pois o que se oferece às divindades é aqui-
lo que se quer para si – neste caso, doçura, harmonia, 
carinho, tranquilidade. Num contexto de desigualdade 
social e racial, erigido em bases escravocratas, o equilí-
brio entre doçura e bravura é um princípio fundamen-
tal, negociado a partir da culinária sagrada. Cada Orixá 
tem seus doces preferidos, entre bolos, ninhos, bem-ca-
sados, batatadas, doces de figo, quindins e tantos outros, 
confeccionados no terreiro, pois “todo reino tem uma 
doceira”,	filhas	e	filhos	de	santo	que	detém	as	técnicas	
de confeitaria, por meio de cursos, receitas de família 
ou mesmo de livros e da internet. Se não há doceira “no 
ninho”, há sempre uma vizinha ou conhecida que aco-
lhe encomendas quando dos grandes batuques de doces 

16 Batuque é uma religião de matriz africana de culto aos orixás formada no Rio Grande do Sul e que vem se expandindo para o Uruguai.

ou das chamadas “quinzenas de doces”. Há, ainda, docei-
ras do centro da cidade, ligadas às cooperativas, asso-
ciações e confeitarias renomadas, que produzem doces 
para os terreiros.

Ao concluir-se o INRC, o cenário visível de ocor-
rência da tradição de doces finos em Pelotas era caracte-
rizado pela fragmentação. A articulação entre deten-
tores tem ocorrido pela formação de grupos restritos, 
que não se reconhecem uns aos outros, enquanto 
muitas doceiras seguem trabalhando de maneira au-
tônoma em suas residências ou em pequenos empre-
endimentos. As relações são perpassadas pela lógica 
mercantil e tendem ao acirramento, na medida em 
que	se	verifica	uma	concentração	do	mercado	doceiro,	
a partir de determinado entendimento de qualidade e 
de tradição, que desconsidera a diversidade caracterís-
tica desse saber. A presença e ação de doceiras e docei-
ros que não se enquadram em tais concepções segue 
ignorada pelas formas hegemônicas de promoção e 
valorização da tradição de doces finos.

A tradição de doces coloniais ou de frutas desenvolveu-
-se na região da Serra dos Tapes, a partir de imigrantes 
europeus. Originalmente, a Serra era habitada por gru-
pos indígenas Tape, e, com a constituição do sistema 
saladeiril, parte das terras foi ocupada por chácaras das 
famílias abastadas, voltadas à produção de alimentos 
e à extração da madeira para as charqueadas, além de 
abrigar quilombos e propriedades rurais de famílias 
açorianas. Na segunda metade do século 19 tem-se a 
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intensificação	da	imigração	de	outros	povos	europeus17, 
a partir do loteamento da Serra dos Tapes, área onde 
foram fundadas colônias agrícolas voltadas ao abasteci-
mento do mercado interno urbano.

A organização das colônias agrícolas, por imigran-
tes	de	diferentes	origens,	modificou	o	perfil	fundiário	
da região, introduzindo o minifúndio policultor, ba-
seado no trabalho familiar. Além do plantio de milho, 
feijão, hortaliças, batata, dentre outros, e da pequena 
criação para produção de ovos, leite e carne, parte das 
famílias agricultoras se dedicou à fruticultura, favo-
recida pelo clima temperado. Muitas famílias faziam 
doces de frutas para consumo e logo passaram a co-
mercializá-los nas cidades da região. Multiplicaram-
-se “fabriquetas” familiares, geralmente em pequenos 
cômodos contíguos às casas, dotados de fogão à lenha, 
tachos de cobre e tabuleiros de madeira, nos quais 
eram confeccionados doces de tacho, doces cristaliza-
dos, passas de pêssego, geleias de diversas frutas. De 
acordo com descendentes, foram os imigrantes fran-
ceses que expandiram o cultivo do pêssego em escala 
comercial e iniciaram a produção artesanal de doces em 
compota,	no	fim	do	século	19.	A	partir	de	1900	surgiram	
as primeiras manufaturas de compotas de legumes 
e doces e, a seguir, indústrias de doces18 em conserva. 

17 Alemães, italianos, espanhóis, franceses, pomeranos, ingleses, irlandeses, e, em grupos reduzidos, holandeses, dinamarqueses, suecos, 

austríacos, poloneses, húngaros (Dossiê O sal e o açúcar, 2018).

18  A primeira indústria de produção de pêssego em calda foi a Quinta Pastorello, fundada por imigrante italiano na colônia Santo Antônio. 

Atualmente, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas de Pelotas, existem 12 indústrias instaladas em três municípios: 

Pelotas (6), Morro Redondo (5) e Capão do Leão (1).

Essa produção doceira multifacetada passou a abaste-
cer o mercado regional e o nacional.

Portanto,	 na	 região	 da	 Antiga	 Pelotas,	 verifica-se	
uma grande diversidade de modos de fazer doces de 
frutas – feitura artesanal, manufaturada e industrial 
– com predomínio de pequenas e médias “fabriquetas” 
com trabalho familiar. Como o INRC demonstrou, a 
tradição de doces coloniais caracteriza-se pela conti-
nuidade.	Verificou-se	 a	 permanência	de	uma	 sociabi-
lidade que não está inteiramente pautada por relações 
comerciais, especialmente entre pequenas e médias fa-
mílias doceiras que preservam o modo de fazer artesa-
nal. Mas, se essa tradição não é marcada pela fragmen-
tação	entre	detentores,	como	se	verificou	em	relação	à	
tradição	de	doces	finos,	outros	problemas	ameaçam	sua	
continuidade, principalmente em relação ao modo de 
fazer artesanal, impactado pela política sanitária.

A ação da vigilância sanitária – baseada numa legis-
lação elaborada para prevenir riscos advindos da pro-
dução agroindustrial de alimentos, praticada em larga 
escala – impõe exigências que interferem em vários 
aspectos	do	fazer	artesanal,	incidindo	sobre	a	configu-
ração do ambiente de confecção dos doces, as técnicas e 
utensílios empregados, a forma de organização do tra-
balho, o comportamento dos detentores, os modos de 
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Embalagem da goiabada, Irmãos Azevedo - INRC Produção dos Doces Pelotenses (2008). 
Foto: Tiago Lemões da Silva

Origoni secando ao sol - INRC Produção dos 
doces pelotenses (2008). Foto: Neuza Cardozo

comercialização. Por exemplo, os ambientes devem ser 
inteiramente azulejados e coberto por piso frio, os ta-
chos de cobre devem ser substituídos por tachos de aço 
inox, com braço mecânico, a colher de pau de ser subs-
tituída pela pá de polietileno, a técnica de secagem das 
passas de frutas ao sol deve ser abandonada, adotando-
-se a secagem em estufa. Além do alto custo, algumas 
exigências são vistas pelos detentores como causadoras 
de adulteração dos processos tradicionais. O tacho de 
cobre é considerado indispensável para que os doces 
tenham a consistência e a cor adequadas; a colher de 
polietileno diminui de espessura em pouco tempo de 

uso, diluindo-se nas caldas de açúcar fervente (o que 
não acontece com a colher de pau); o uso da estufa para 
secagem das passas de pêssego e de maçã produz um 
doce	de	consistência	homogênea	e	firme,	diferente	da	
passa de casca seca e miolo macio, obtida quando a se-
cagem é feita ao sol.

Ao não se adequarem às normas sanitárias – por 
impossibilidade econômica e/ou por resistência a 
abandonar formas socioculturais de confecção – mui-
tos produtores familiares permanecem em situação 
de informalidade. Seus doces são comercializados em 
circuitos curtos, com consumidores que os conhecem 
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e	confiam	nos	produtores,	ou	por	meio	de	 intermedi-
ários. Tal situação já havia sido constatada por insti-
tuições, como a Emater e a Embrapa, que desenvolvem 
projetos de apoio e parceria com produtores rurais.

A elaboração do INRC, além de documentar essa 
realidade, teve um efeito positivo na mobilização de de-
tentores que já ocorria, como em Morro Redondo. No 
município é crescente a articulação entre poder público 
local e as instituições citadas com empreendimentos de 
turismo rural e iniciativas comunitárias, que oferecem 
alternativas econômicas e de renda.

 - Lida campeira nos Campos Lisos e nos 
Campos Dobrados

O INRC Lida Campeira nas Regiões de Bagé e do 
Alto	Camaquã	buscou	identificar	e	inventariar	saberes	
e fazeres da lida campeira, que se desdobram em uma 
série de ofícios, como a lida do pastoreio – de ovinos, 
de bovinos, de equinos e de caprinos –, as tropeadas, a 
construção de aramados ou alambrados, a guasqueria, 

19 Equipe Bagé: Dra. Flávia Maria Silva Rieth (coordenação), Marília Floôr Kosby (Profa. Substituta no Bacharelado em Antropologia), Daniel 

Lima Vaz (Ciências Sociais/Antropologia), Liza Bilhalva da Silva (Antropologia), Marta Bonow Rodrigues (Arqueologia), Pablo Rodrigues Dobke 

(História),	Dra.	Cláudia	Turra	Magni	(Consultora	em	Imagem),	Dra.	Erika	Collisson	(Consultora	em	Geografia),	Fernando	Camargo	(Consultor	em	

História).

20 O plano de trabalho foi executado Bacharelado em Antropologia, na Universidade Federal de Pelotas, com trabalho de campo realizado no 

período de 2010 a 2012. A entrega dos Relatórios Finais, dos 05 Filmes e do CD-room Interativo foi realizada em 2013. Os relatórios se situam 

em análise no departamento do Patrimônio Imaterial, no Iphan. (RIETH et al, 2013). A partir de 2016, houve a extensão dessa metodologia para 

a região do Alto Camaquã, na Serra do Sudeste, por meio do INRC - Lida Campeira nos Campos Dobrados do Alto Camaquã. Disponível em: 

<https://wp.ufpel.edu.br/lidacampeira/>. Acesso em: 20 ago. 2020.

a esquila, a doma, a lida caseira e o artesanato em lã. 
A pesquisa iniciou-se na região de Bagé/RS, em 2010, 
a partir da demanda da Prefeitura Municipal de Bagé, 
com	 financiamento	 e	 cedência	 de	 metodologia	 do	
Iphan e realização da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), por intermédio do Bacharelado em Antropolo-
gia, responsável pela realização da pesquisa sócio-his-
tórica	e	etnográfica19. 

A primeira fase do inventário foi realizada na região de 
Bagé, na campanha Sul-Rio-Grandense, característica da 
pampa, sendo o entorno do sítio os municípios de Aceguá, 
Hulha Negra, Piratini, Pelotas, Herval, Arroio Grande. Na 
prática metodológica de seguir os/as detentores/as, a pes-
quisa apontou como sítio os antigos caminhos das tropas 
ou caminhos da pecuária. A região de Bagé notabilizou-se 
pela atividade pecuária, apoiada pela vastidão de campos 
e pela proximidade com o Uruguai, país reconhecido pela 
produção pecuária. Além do gado bovino, destaca-se a im-
portância do cavalo crioulo e da ovinocultura. Os relatórios 
relativos a essa fase foram entregues no ano de 201320.
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Em 2015, a equipe foi convidada 
pela Associação para o Desenvolvi-
mento Sustentável do Alto Camaquã 
21(ADAC) para apresentar o Inventário 
em um evento com representantes dos 
municípios do Alto Camaquã, uma vez 
que “camperear em campo liso é diferente 
de camperear em campo de pedra”. A re-
gião do Alto Camaquã é marcada pela 
presença dos chamados pecuaristas fa-
miliares e comunidades quilombolas. 
Essa presença dos povos tradicionais 
apontou uma diversidade de saberes 
intimamente associados ao ambiente. 
Tal fato gerou o pedido de extensão do 
inventário considerando a área cultural 
da região, que compreende os municípios de Bagé, Ca-
çapava do Sul, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Lavras do 
Sul, Piratini, Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista. 
Ao longo de 2017, iniciou-se a segunda fase do proje-
to, a partir da parceria com a ADAC e com a Associação 
para a Grandeza e União de Palmas22 (AGRUPA). A cons-
trução de conhecimento propõe evidenciar os sentidos 

21 A ADAC, fundada em 2009, reúne 22 associações de produtores rurais. É responsável pela marca coletiva Alto Camaquã, uma identidade que 

vincula os produtos ao território e aos saberes e modos de fazer de seus habitantes. 

22 A AGRUPA foi fundada em 2017, em Palmas, Distrito de Bagé com objetivo de promover o desenvolvimento social sustentável. Está vinculada 

a ADAC.

dados pela comunidade, a partir da interlocução com 
campeiros e das campeiras detentores dos saberes das 
lidas, proprietários de terras – de médias e grandes 
extensões, assim como propriedades familiares – e/
ou peões campeiros, trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, que desempenham ou desempenharam as ati-
vidades de doma, de pastoreio, de esquila, o ofício de 

Lida com gado nos bretes - INRC das Lidas Campeiras na Região de Bagé (2012). Foto: Marília Kosby
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guasqueiro, a tropeada, o artesanato em lã e a lida ca-
seira, entre outras23.

O INRC da Lida Campeira articula uma rede de de-
tentores dos múltiplos saberes e modos de fazer que são 
referências de um modo de viver tecido na relação entre 
humanos, outros animais, coisas (utensílios, objetos) e 
ambiente. Um trabalho que acompanha os ciclos da na-
tureza e de vida e morte dos animais, os horários do sol, 
os	 períodos	 de	 chuva	 e	 de	 estiagem,	 a	 especificidade	
dos rebanhos, a relação predatória entre animais. Mais 
do que manejos, esses saberes constituem modos de vi-
ver (SENNETT, 2013), em que as habilidades incorpora-
das a partir do envolvimento perceptivo dos corpos com 
as materialidades, os bichos e os ambientes constituem 
diferentes formas criativas de conviver.

As atividades da lida são descritas pelos interlocu-
tores e interlocutoras como “brabíssimas”, porque árduas 
e perigosas (RIETH; LIMA; BARRETO, 2016). Tornar-se 
campeiro envolve conhecer os animais, pois humanos, 
cavalos e cães estabelecem uma relação de ensino e 
aprendizagem na lida com os rebanhos. Práticas como 
acordar antes do raiar do sol, derrubar novilho com 
o corpo, conviver com animais predadores, enfrentar 
condições climáticas rigorosas, exigem de campeiros 

23 Equipe Alto Camaquã: Daniel Vaz Lima (Doutorando em Antropologia), Miriel Bilhalva (Mestranda em Antropologia), Tatiane Delamare 

(Mestre	em	Geografia),	Juliana	dos	Santos	Nunes	(Mestranda	em	Antropologia),	Vagner	Barreto	Rodrigues	(Doutorando	em	Antropologia	e	

Arqueologia-UFPR), Mateus Fernandes da Silva (Bacharelado em Antropologia), Leonardo Sapucaia (Bacharelado em Antropologia), Dra. Daiane 

Loreto	de	Vargas	(Consultora	em	Extensão	Rural-UFRB),	Dr.	Ariano	Simon	(Consultor	em	Geografia),	Marília	Floôr	Kosby	(Consultora	em	

Etnologia Afro-Americana), Dra. Alessandra Matte (Consultora em Desenvolvimento Rural), Dr. Marcos Flávio Silva Borba (Embrapa Pecuária Sul), 

Ana Rosa Sonaglio (Emater RS Ascar), Marcos Sánchez Blanco (ADAC), Mateus Garcia Brasil (ADAC), Vera Colares (AGRUPA), Dieder Becker Damé 

(Associação Canguçuense Agropecuária Familiar-ACAF), Ma. Beatriz Muniz Freire (Iphan RS), Dr. Caetano Kayuna Sordi (Iphan RS).

e campeiras uma aprendizagem atencional (INGOLD, 
2010), “saber o que fazer”, diante das situações em que 
estão em risco a vida de humanos e de outros animais. 
Experiências em que os viventes são domesticados no 
mesmo processo de criação dos animais e de campos.

Às considerações sobre a existência de um modo 
de vida campeiro na pampa está associada a imagem 
dos “campos lisos”, campos planos, cujos horizontes são 
pontuados por pequenas ondulações, chamadas coxi-
lhas. Nesses espaços, de horizontes largos, caracterís-
ticos das regiões de fronteira com os países platinos, é 
comum a existência de grandes propriedades de terras 
que articulam pecuária extensiva com monoculturas 
agrícolas. Os campos são “limpos”, denominação que re-
cebem por estarem constituídos, predominantemente, 
por gramíneas, com poucas ervas que o gado não come. 
Entretanto, os “tapetes verdes”, que podem criar a per-
cepção de um campo liso homogêneo, são compostos 
por uma grande diversidade de espécies forrageiras.

Geralmente, camperear em campos lisos é ativi-
dade de peões contratados, cujas famílias vivem pe-
las cidades da região. Durante o dia, os peões per-
correm longas distâncias, a cavalo, em que fazem a 
contagem do gado, separam alguns animais para serem 
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comercializados, ajudam na época de parição e tratam 
doenças. Os cachorros auxiliam no cotidiano das ati-
vidades da propriedade e compartilham a lida com os 
campeiros. Os saberes pecuários envolvem os cuidados 
ao longo do crescimento dos animais, bem como prote-
gê-los das intempéries do frio cortante e do sol quen-
te, já que os campos lisos possuem poucas matas para 
o abrigo dos animais. Por serem áreas de terrenos pla-
nos, esses campos encontram-se menos preservados, 
considerando que foram impactados pela moderniza-
ção agrícola voltada para a produção em larga escala de 
commodities como o arroz, o milho e a soja. A criação é 
voltada para a terminação de terneiros, comprados de 
pecuaristas familiares e colocados nas pastagens plan-
tadas após a colheita.

Por sua vez, os “campos dobrados” da região do Alto 
Camaquã	 apresentam	 topografia	 acidentada,	 aflora-
mentos rochosos, com cordilheiras, “guaritas” e peraus. 
Caracteriza-se por um mosaico (RIETH et al, 2019) de 
“campo sujo”, com campo, mato, pedra e rio. É a região 
mais preservada do bioma pampa, com 80% da co-
bertura nativa. A Serra do Sudeste, área de transição 
entre o clima tropical e temperado, abrange a Bacia 
Hidrográfica	do	Rio	Camaquã,	que	nasce	nas	divisas	de	
Bagé, Lavras do Sul e Caçapava do Sul e tem sua foz na 
Laguna dos Patos. O Camaquã é considerado o princi-
pal rio do Planalto Sul-Rio-Grandense (DEGRANDI et 
al, 2017). Ainda assim, a região do Alto Camaquã é des-
crita como a mais empobrecida no Estado do Rio Gran-
de do Sul. O ambiente acidentado dos campos dobrados 

tem municípios, como Santana da Boa Vista, Canguçu, 
Piratini, entre os menores índices de IDH do Estado.

Os campos dobrados da Serra do Sudeste serviram 
como local estratégico para diversos grupos ao longo 
da formação sociocultural da região e apresenta gru-
pos pecuaristas familiares, quilombolas, indígenas que 
convivem historicamente com a preservação da biodi-
versidade. Para a pecuarista familiar Vera Colares, de 
Palmas, interior de Bagé, “a nossa lida é em campo nati-
vo, a criação é extensiva. Os animais ficam soltos em contato 
com a natureza”. A principal atividade é a pecuária de 
“cria”, em que são cuidadas as vacas para parir os ter-
neiros, que, por sua vez, são vendidos para pecuaristas 
de outras localidades, que fazem a engorda. Os cães são 
parceiros fundamentais nas atividades, já que buscam 
os animais que se escondem nas matas e peraus, ina-
cessíveis aos humanos (BARRETO, 2015). As lidas com 
os rebanhos bovinos, ovinos e caprinos costumam ser 
desempenhadas pelos membros da família, com a ajuda 
esporádica dos vizinhos (RIETH et al, 2019). Entidades, 
como Embrapa e Emater, prestam assessoria técnica 
periódicas aos pecuaristas familiares, por meio do de-
senvolvimento de projetos, de consultoria ou do forne-
cimento de equipamentos.

As pesquisas, embasadas na Antropologia e Etno-
grafia,	 resultaram	 em	 oficinas,	 banners,	 exposições,	
artigos,	 monografias,	 dissertações	 e	 teses,	 que	 bus-
cam	refletir	sobre	as	diversas	linhas	que	tecem	o	cam-
po. Com isso, destacamos a necessidade de atentar-
mos para uma pampa diversa, seja do ponto de vista 
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sociocultural, seja do ponto de vista ambiental, descre-
vendo os diferentes modos de vida em suas diferentes 
relações com os territórios e os ambientes que consti-
tuem os caminhos da pampa.

 - Considerações provisórias

Na interseção do INRC Produção de Doces Tradicio-
nais Pelotenses – que resultou no registro das Tradições 
Doceiras na Região de Pelotas e Antiga Pelotas – e o 
INRC Lida Campeira na Região de Bagé e do Alto Camaquã, 
buscamos evidenciar a diversidade sociocultural e am-
biental da pampa brasileira. Essa perspectiva resultou 
no tensionamento das fronteiras entre rural e urbano e 
agricultura e pecuária, considerando as relações entre 
humanos e outros animais, objetos e ambiente. A rique-
za e o dinamismo das relações implicadas nos processos 
de patrimonialização de bens imateriais, que contaram 
com a colaboração dos detentores, possibilitaram etno-
grafar os diferentes modos de vida, observando a centra-
lidade das relações humanos e animais por intermédio 
dos caminhos das pecuárias e das agriculturas, ativida-
des econômicas em relação. Destaca-se que as práticas 
da lida campeira – que compreendem o pastoreio, a 
doma, a esquila, o ofício de aramador, a lida caseira, o 
artesanato em lã e o tropeirismo – e o da produção do-
ceira	nos	possibilitam	a	reflexão	sobre	as	transformações	
e perpetuação de uma tradição que é vivida.

Os antigos caminhos das tropas são compartilha-
dos, hoje em dia, por caminhões com commodities, bens 
de origem primárias, voltadas para a exportação. Tais 
bens, como soja, madeira e minérios, seguem em dire-
ção aos caminhos das águas a partir dos portos locali-
zados no município de Pelotas, nas margens do Canal 
São Gonçalo, e na cidade de Rio Grande. São projetos 
agrícolas e neoextrativistas na América Latina, que in-
serem a pampa, como escreve Adriano Figueiró (2017, 
p. 146), numa “reedição contemporânea da política colo-
nial acerca de um modelo de desenvolvimento pautado 
na exportação direta dos recursos naturais, com baixa 
tecnologia e valor agregado”.

Salientamos,	por	fim,	que	o	processo	de	documen-
tação e produção de conhecimento sobre os bens resul-
tou em exposições, rodas de conversas, livros, trabalhos 
de conclusão de curso, dissertações de mestrado e te-
ses de doutorado, em razão da parceria entre Iphan e 
UFPel.	Trabalhos	que	têm	refletido	sobre	temas	diver-
sos, mas relacionados, como as diferentes técnicas de 
doma de cavalos, o pastoreio com cachorros, o pastoreio 
de cabras, os processos de criação de ovinos ao artesa-
nato em lã, relações de gênero na lida campeira, rela-
ções étnicas e raciais, os doces de terreira, a agência dos 
objetos na produção doceira, entre outros.
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Resumo: Desde o ano 2000 o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vem promovendo a 
realização do Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) com objetivo de levantar informações sistematiza-
das acerca das referências culturais brasileiras. O presente 
artigo apresenta os principais resultados da primeira etapa 
do Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC no 
estado	de	Alagoas,	a	qual	teve	por	finalidade	elaborar	um	
mapeamento geral das referências culturais através de le-
vantamentos	bibliográficos,	complementados	por	trabalho	
de campo. A pesquisa mostra-se relevante pela extensão 
territorial, abarcando os 102 municípios alagoanos. Ini-
cialmente	 são	 apresentadas	 as	 referências	 identificadas	
no Sertão e Agreste alagoanos; em seguida abordam-se 
os municípios do Litoral Norte, do Litoral Sul e dos vales 
dos rios Paraíba, Mundaú e São Francisco; apresenta-se 
também o levantamento das referências culturais de Ma-
ceió	e	região	metropolitana.	Por	fim,	são	abordados	alguns	
dos principais conceitos relativos ao campo do patrimônio 
imaterial, que se coloca como ponto de partida (e de chega-
da) para o mapeamento das localidades, práticas sociais e 
produções culturais em Alagoas.

Palavras-chave: Inventário Nacional de Referências Cultu-
rais, Patrimônio Imaterial, Alagoas.

Introdução: A pesquisa e sua metodologia

Por efeito do Decreto n.º 3.551/2000, que instituiu o 
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou 
o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), o 
Iphan vem desenvolvendo políticas públicas voltadas 
ao reconhecimento, valorização e apoio sustentável dos 
chamados bens culturais de natureza imaterial. 

O Brasil participou ativamente na elaboração da 
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imate-
rial, aprovada em 2003 pela Unesco, na qual, no artigo 2º 
da Convenção, é explicitado o entendimento do que seja, 
conforme esse texto, “patrimônio cultural imaterial”:

[...] são os usos, representações, expressões, conhecimentos 
e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e 
espaços culturais que lhes são inerentes que as comunida-
des, os grupos e em alguns casos os indivíduos reconheçam 
como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este pa-
trimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é recriado constantemente pelas comunidades 
e grupos em função de seu entorno, sua interação com a 
natureza e sua história, infundindo-lhes um sentimento 
de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 
humana”. (Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
material, UNESCO, 2003).
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A	 instituição	 de	 setores	 específicos	 do	 Patrimônio	
Imaterial no âmbito do Iphan e a elaboração e aplicação 
de políticas de registro e salvaguarda de manifestações 
culturais imateriais brasileiras concretizam as ações do 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). O 
PNPI foi regulamentado pela Portaria Iphan n.º 200, de 
18 de maio de 20161, e considerou a importância de con-
solidar em documento único os objetivos, princípios, di-
retrizes e linhas de atuação que compõem a Política de 
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial em nível federal.

O PNPI possui quatro linhas de atuação, e foi no es-
copo da linha I - Pesquisa, documentação e informação2 
que, em Alagoas, realizamos a pesquisa de maior rele-
vância e abrangência até o presente momento. A pes-
quisa decorre da execução da primeira etapa do Inven-
tário Nacional de Referências Culturais - INRC, entre 
2015 e 2017, de forma extensiva aos 102 municípios do 
estado. Tal pesquisa, intitulada Representações da Cultura 
Imaterial de Alagoas: INRC, mapeamento, fomento e salva-
guardas, foi	executada	através	de	um	convênio	firmado	
entre o Iphan/AL e a Secretaria de Cultura do Estado de 
Alagoas	 (Sescult),	que	por	 sua	vez,	firmou	um	Acordo	

1 A portaria está disponível para consulta no site: http://portal.iphan.gov.br

2 contempla ações de produção de conhecimento e documentação nas suas diferentes modalidades – inventário, mapeamento, etc. , assim como 

aquelas de sistematização de informações, constituição e implantação de banco de dados, incluindo o apoio à produção, conservação de acervos 

documentais	e	etnográficos,	considerados	fontes	fundamentais	de	informação	sobre	o	patrimônio	cultural	imaterial.

3 A Fundação Universitária de Desenvolvimento, Extensão e Pesquisa (Fundepes) – constituiu três grupos de pesquisadoras/es, cada qual 

responsável	por	aplicar	o	INRC	em	um	determinado	conjunto	de	municípios	do	estado.	Processo	№	01403.000737∕2011-13.

4  As Leis estão disponíveis para consulta no site: http://www.cultura.al.gov.br

de Cooperação Técnica com a Fundação Universitária 
de Desenvolvimento, Extensão e Pesquisa (Fundepes)3.

Alagoas possui um acervo cultural imaterial ampla-
mente estudado por centros avançados como o Centro 
Nacional de Cultura Popular, além de autores como 
Théo	 Brandão,	 Manuel	 Diegues	 Júnior,	 Artur	 Ramos,	
entre outros. É um dos estados pioneiros na proteção 
dos bens culturais imateriais, por meio da criação da 
Lei n° 6.513, de 22 de setembro de 2004, que institui o 
Registro do Patrimônio Vivo e da a Lei Nº 7.285, de 30 
de novembro de 2011, que instituiu o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial que constituem Patri-
mônio Cultural e dá Outras Providências4.

 A iniciativa para a realização da pesquisa par-
tiu do Departamento de Patrimônio Imaterial – DPI 
junto com a Superintendência do Iphan em Alagoas 
(2012), que, naquele momento, pretendia realizar le-
vantamento no estado de modo a ter conhecimento/
reconhecimento amplo desses bens, como também 
efetivar proposições de registro. A quantidade e a qua-
lidade do acervo existente em Alagoas colocou o estado 
como piloto desse trabalho, considerando que Alagoas 
apresentava possibilidades de sucesso na aplicabilidade 
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da metodologia proposta, por possuir um território 
relativamente pequeno, com 102 municípios, ser o 2º 
menor estado do país e ter agentes parceiros aptos a co-
laborar com todo o processo. 

Os resultados aqui apresentados foram compilados 
dos relatórios produzidos pelos grupos de pesquisa, os 
quais seguiram a seguinte divisão: Sítio 1 – compre-
endendo municípios do Sertão, do Agreste e da Bacia 
Leiteira de Alagoas – inventariado pelo Grupo de Pesquisa 
Nordestanças sob coordenação da Dra. Juliana Michaello 
Macêdo Dias; Sítio 2 – municípios do Litoral Norte, do 
Litoral Sul e dos vales dos rios Paraíba, Mundaú e São 
Francisco – pesquisado pelo Grupo de Pesquisa Estudos 
da Paisagem com a coordenação da Dra. Maria Angélica 
da	Silva;	e,	por	fim,	Sítio	3	–	abarcando	Maceió	e	região	
metropolitana e inventariado pelo Grupo de Pesquisa Re-
presentações do Lugar sob coordenação da Dra. Josemary 
Omena Passos Ferrare5.

A metodologia empregada na pesquisa seguiu as 
orientações para aplicação da primeira etapa do INRC, 
correspondente ao levantamento preliminar de refe-
rências culturais. De acordo com o Manual de Aplicação 
do INRC, os objetivos traçados conduziram à elabora-
ção de um procedimento de investigação com planos de 
complexidade crescente, dividido em três etapas suces-
sivas de pesquisa. A primeira dessas etapas é o levanta-
mento preliminar: 

5  Ao todo participaram da primeira fase do INRC alagoano 53 pesquisadores e pesquisadoras entre professoras/es e alunos da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), além de agentes externos, às/aos quais estendemos nossos agradecimentos em nome da Superintendência do Iphan em 

Alagoas.

O inventário tem início com o levantamento preli-
minar, que consiste basicamente na tomada de decisão a 
respeito da delimitação do sítio a ser inventariado, na sua 
subdivisão em localidades, se isso for apropriado ao caso, 
e na reunião e sistematização de informações inicialmen-
te disponíveis sobre o sítio considerado. Essa etapa inclui 
pesquisa em fontes secundárias e documentos oficiais, 
assim como uma viagem precursora ao campo onde deve-
rão ser entrevistados, sobre temas gerais relacionados ao 
inventário, pessoas que detenham um bom conhecimento 
da realidade local. (IPHAN, 2000, p. 36).

No caso aqui exposto, a etapa do levantamento pre-
liminar contou com a elaboração de um mapeamento 
geral das referências culturais – por meio de levan-
tamentos	 bibliográficos,	 iconográficos	 e	 censitários,	
complementados pelo trabalho de campo – sistema-
tizado nas cinco categorias expressas na metodologia 
do INRC, a saber: celebrações, formas de expressão, 
ofícios	e	modos	de	 fazer,	 lugares	e	edificações.	Os	re-
sultados apresentados são relevantes devido à extensão 
do mapeamento, abrangendo os 102 municípios ala-
goanos. Para abarcar todos os municípios do estado, o 
inventário passou por adequações e ajustes comprome-
tidos	com	a	definição	de	critérios	de	pesquisa	e	estra-
tégias	 logísticas	afinadas	com	a	 riqueza	e	diversidade	
de seu objeto de estudo. Para otimização do trabalho 
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seguiu-se a divisão territorial do estado em mesorregi-
ões e microrregiões, compreendendo 3 sítios e 10 loca-
lidades. A presente exposição dos principais resultados 
da primeira fase do INRC alagoano segue essa divisão. 

O Sítio 1 divide-se em três localidades. O Sertão 
Alagoano (localidade 1) compreende os seguintes mu-
nicípios: São José da Tapera, Pariconha, Água Branca, 
Carneiros, Senador Rui Palmeira, Inhapi, Mata Grande, 
Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Maravilha, 
Canapi, Ouro Branco, Dois Riachos e Olivença. A Ba-
cia Leiteira (localidade 2) abrange Palestina, Batalha, 

Jacaré dos Homens, Jaramataia, Monteirópolis, Olho 
D’Água das Flores, Major Isidoro, Cacimbinha e Mina-
dor do Negrão. Por seu turno, o Agreste Alagoano (lo-
calidade 3) contempla os municípios de Olho D’Água 
Grande, Campo Grande, Girau do Ponciano, Lagoa da 
Canoa, Feira Grande, Arapiraca, Junqueiro, Craíbas dos 
Nunes, Igaci, Mar Vermelho, São Sebastião, Pindoba, 
Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Taquarana, Mari-
bondo, Tanque D’Arca, Palmeira dos Índios, Belém e 
Estrela de Alagoas.

Mapa 1 | localidades mapeadas – Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem, 2016.
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O Sítio 2 subdivide-se em quatro localidades. A 
Região Sul (localidade 4) compreende Feliz Deserto, 
Coruripe, Teotônio Vilela, Jequiá da Praia, São Miguel 
dos Campos, Roteiro, Campo Alegre, Anadia e Boca da 
Mata. A Região Norte (localidade 5) abrange São Luiz do 
Quitunde, Passo de Camaragibe, Matriz de Camaragi-
be, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratin-
ga, Maragogi, Porto Calvo, Colônia de Leopoldina, Novo 
Lino, Campestre, Jacuípe e Jundiá. Os Vales do Paraíba 
e do Mundaú (localidade 6) constituem-se pelos muni-
cípios de Paulo Jacinto, Quebrangulo, Viçosa, Cajueiro, 
Chã Preta, Capela, Murici, Branquinha, Santana do 
Mundaú, Flexeiras, Joaquim Gomes, Ibateguara, União 
dos Palmares, São José da Lage e Atalaia. A região do 
Baixo São Francisco (localidade 7) compreende Delmiro 
Gouveia, Olho D’Água do Casado, Piranhas, Pão de Açú-
car, Belo Monte, Traipu, São Brás, Igreja Nova, Porto 
Real do Colégio, Penedo e Piaçabuçu.

Finalmente, o Sítio 3 abarca três localidades da re-
gião metropolitana de Maceió. Os bairros da capital (lo-
calidade 8) 50 Bairros: Ponta Grossa, Pontal da Barra, 
Trapiche da Barra, Vergel do Lago, Levada, Bom Parto, 
Mutange, Bebedouro, Fernão Velho, Rio Novo, Prado, 

Centro, Jaraguá, Ponta da Terra , Pajuçara, Ponta Verde, 
Jatiúca, Cruz das Almas, Mangabeira, Poço, Jacarecica, 
Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria, Ipióca, 
Farol, Pinheiro, Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro, 
Pintaguinha, Pinheiro, Gruta de Lourdes, Jacintinho, 
Santo Amaro, Santa Amélia, Petrópolis, Jardim Petró-
polis, Ouro Preto, Canaã, Santa Lúcia, Tabuleiro dos 
Martins, Clima Bom, Cidade Universitária, Santos Du-
mont, Feitosa, Barro Duro, São Jorge, Serraria, Antares e 
Benedito Bentes; a Orla Lagunar da região metropolita-
na, compreendendo os municípios de Messias, Satuba, 
Rio Largo, Pilar, Coqueiro Seco e Santa Luzia do Nor-
te (localidade 9); e o Litoral da região metropolitana, 
abrangendo Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, 
Paripueira e Barra de Santo Antônio (localidade 10).

1. Sítio 1: Andanças

O levantamento preliminar sob responsabilidade 
do Grupo de Pesquisa Nordestanças correspondeu à varre-
dura geral das referências culturais de 43 municípios do 
estado de Alagoas.
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Mapa 2 | localidades do sítio 1 – Grupo de Pesquisa Nordestanças, 2016.

Mapa das localidades | Sítio 1

Localidade | Agreste Alagoano

Localidade | Bacia leiteira

Localidade | Sertão Alogoano
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A pesquisa apresentada traz o pressuposto de 
que as identidades culturais são múltiplas e estão em 
constante processo de construção, abarcando novos 
significados,	 desfazendo	 estruturas	 pré	 concebidas	 e	
constituindo relações diversas no tempo e no espaço. 
Avançando sobre essa premissa, não compreendem 

que exista uma “identidade alagoana” a ser mapeada, 
mas que há múltiplas identidades, com valores e refe-
rências distintas e que podem se sobrepor, contrapor, 
distanciar e aproximar a depender das relações estabe-
lecidas dialogicamente entre grupos sociais distintos. 
A pesquisa procurou estar atenta a essas dinâmicas 
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enquanto relaciona referências que se constituem como 
tais, no trabalho conjunto com as comunidades locais 
– premissa da própria noção de salvaguarda, que tem 
início no (re)conhecimento daquilo que se mostra como 
referência e valor por comunidades distintas.

A	pesquisa	 bibliográfica	 levantou	 uma	 questão	 rele-
vante que diz respeito às datas das publicações sobre o pa-
trimônio imaterial no estado. Constatou-se que, nas écadas 
de 1970 e 1980, ocorreu um acentuado número de publica-
ções sobre os temas da cultura popular, que inferimos ser 
justificado	por	ter	sido	um	período	que	correspondeu	ao	
da forte atuação de alagoanos na Comissão Nacional do 
Folclore. (Nordestanças, Relatório 06, p.34)

Ao cruzar a pesquisa de campo com as referên-
cias	 bibliográficas,	 essas	 apresentaram-se	 bastante	

desatualizadas, o que mostra o alto grau de volatilida-
de quando se trata de mapear manifestações culturais. 
Segundo a pesquisa, inúmeros fatores contribuem para 
isso: morte de pessoas estratégicas para a continuação 
da manifestação ou prática, desinteresse do poder pú-
blico e da população local, ou ainda, transformações 
do espaço, provocadas por pressões econômico-fundi-
árias e catástrofes naturais como enchente, seca, desa-
parecimento	 de	 certa	 fauna	 ou	 flora.	O	 efeito	 contrá-
rio também ocorreu, práticas, folguedos, usos e modos 
de	fazer	que	não	constavam	em	nenhuma	bibliografia,	
mas	que	se	apresentaram	significativas	para	o	cotidiano	
local, por exemplo, procissões de carros de boi em inú-
meros municípios do sertão alagoano. 

Gráfico	1-	Percentual	com	a	divisão	do	total	de	referências	culturais	–	Sítio	1
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Mapa 3 | localidades do sítio 2 - Autor: Álvaro dos Santos, 2020.
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Mapa das localidades | Sítio 2

Localidade | Região Sul

Localidade | Região Norte

Localidade | Vales do Paraíba e do Mundaú

Localidade | Região do Baixo São Francisco

De um modo geral, a pesquisa apresentou as feiras 
livres, nas quais se concentram cantadores, artesãos, 
feirantes; as referências vinculadas ao ofício de vaquei-
ro, como os ofícios do couro, as missas do vaqueiro, 
as pegas de boi; a presença forte da medicina popular, 
como as parteiras, benzedeiras e raizeiros; dentre os 
bens mais recorrentes.

Na localidade 01 - Sertão Alagoano: Foram mapea-
das 224 referências culturais, sendo: 55 celebrações, 32 

edificações,	46	formas	de	expressão,	47	lugares	e	44	ofí-
cios e modos de fazer. Na localidade 02 – Bacia Leiteira: 
Foram mapeadas 111 referências culturais sendo: 33 cele-
brações,	16	edificações,	20	formas	de	expressão,	19	luga-
res e 23 ofícios e modos de fazer. Na localidade 03 - Agres-
te Alagoano: Foram mapeadas 267 referências culturais 
sendo:	 25	 celebrações,	 70	 edificações,	 65	 formas	de	 ex-
pressão, 60 lugares e 47 ofícios e modos de fazer.



Coleção dos 20 Anos INRC226

2.  Sítio  2: Margem de rio,  beira de mar

O levantamento preliminar, sob responsabilidade 
do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem, correspondeu à 
varredura geral das referências culturais de 48 municí-
pios do estado de Alagoas.

A	pesquisa	 bibliográfica	dessa	 localidade	 apresentou	
os folguedos alagoanos como as manifestações mais re-
correntes, seja através de registros ou de documentos. Ve-
rificou-se	que	a	porção	leste	do	território	(Zona	da	Mata	e	
Litoral), onde se encontram os municípios mais econômica 
e	demograficamente	 importantes	do	estado,	possui	uma	
maior diversidade dessas referências estudadas. 

Dentre este conjunto geral de referências, os pesqui-
sadores destacaram o Coco Alagoano6 entre as danças, a 
Literatura de Cordel7; bandas de música, especialmente 
as conhecidas “esquenta-mulher” e “Bandas de Pífanos”, 
representações teatrais, mamulengos, teatros de rua e 
de bonecos8 “cassimicoco” (assim conhecido apenas em 
Alagoas e no Piauí). As práticas gastronômicas também 
foram uma categoria expressiva entre os Ofícios e Modos 
de Fazer. A pesquisa destacou os alimentos à base da fa-
rinha de mandioca (bolos, sequilhos, broas, pirões), do 

6  Processo: 01450.000245/2011-62 - instrução de registro do Coco no Nordeste.

7 A Literatura de Cordel foi inscrita no livro Formas de Expressão em setembro de 2018. O INRC realizado aqui em Alagoas não fez um 

mapeamento	específico	para	este	registro,	necessitando	promover	ações	com	os	cordelistas	locais.

8  O Teatro de bonecos foi inscrito no Livro de Formas de Expressão, em março de 2015. Assim, como a literatura de Cordel, Alagoas não tem o 

mapeamento deste bem no estado, necessitando promover ações com os bonequeiros locais.

açúcar (doce em calda ou de corte, além de cocadas, ra-
paduras, entre outros), do coco (na preparação de pei-
xes, leguminosas, grãos, bolos e na doçaria em geral), e 
de uma culinária relacionada às águas (peixes, mariscos 
e crustáceos). Ganha destaque na localidade a Serra da 
Barriga no município de União dos Palmares, as dimen-
sões material e imaterial da Serra passíveis de proteção 
e salvaguarda pelas políticas de preservação do patri-
mônio cultural do Iphan, resultaram em vários instru-
mentos de proteção nacional e internacional. A Serra da 
Barriga é inscrita nos livros do Tombo Histórico e Ar-
queológico,	 Etnográfico	 e	 Paisagístico	 (Processo	 1069-
T-82); Monumento Nacional, Decreto presidencial n.º 
95.855, de 21 de março de 1988 e Patrimônio Cultural do 
MERCOSUL, título aprovado em 30 de maio de 2017 e 
entregue em 11 de novembro de 2017. Cabe destacar que 
o lugar, antes do reconhecimento institucional, já era re-
conhecido por historiadores e representantes do Movi-
mento Negro que lutaram para o reconhecimento desse 
bem (CORNEJO, 2020, p.19).

As referências culturais mapeadas no Sítio 2 foram: Na 
localidade 04 - Região Sul, foram 117 referências culturais, 
35	celebrações,	11	edificações,	20	formas	de	expressão,	15	
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lugares e 36 ofícios e modos de fazer. Na localidade 05 - Re-
gião Norte, foram 126 referências culturais, 25 celebrações, 
10	edificações,	30	formas	de	expressão,	27	lugares	e	34	ofí-
cios e modos de fazer. Na localidade 06 - Vales do Paraíba e 
do Mundaú, foram 157 eferências culturais, 47 celebrações, 

22	edificações,	32	formas	de	expressão,	24	lugares	e	32	ofí-
cios e modos de fazer. Na localidade 07 - Região do Baixo 
São Francisco, foram 131 referências culturais, 36 celebra-
ções,	10	edificações,	22	formas	de	expressão,	19	lugares	e	44	
ofícios e modos de fazer.

Gráfico	2-	Percentual	com	a	divisão	do	total	de	referências	culturais	–	Sítio	2

Mané do Rosário de Traíra, Poxim, Coruripe - AL. INRC - Alagoas (2017).  Foto: Flávia Pereira de Barros Correia
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Mapa 4 | localidades do sítio 3 - Autor: Álvaro dos Santos, 2020.

Mapa das localidades | Sítio 3

Localidade 08 | Região de Maceió

Localidade 09 | Região metropolitana de Maceió (Orla Lagunar)

Localidade 09 | Região metropolitana de Maceió (Litoral N-S)
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3.  Sítio 3: Margens de águas oceânicas,  
margens de águas lagunares

O levantamento preliminar, sob responsabili-
dade do Grupo de Pesquisa Representações do Lugar, 
correspondeu à varredura geral das referências cultu-
rais de 11 municípios do estado de Alagoas.

Segundo	a	pesquisa,	algumas	reflexões	embasadas	
na	observação	empírica	e	em	referenciais	bibliográficos	

9	 	Prevendo-se	inclusive	que	essa	condição	pudesse	vir	a	dar	rebatimento	de	influências	culturalizadas	nas	áreas	mais	interiorizadas	dos	

respectivos bairros e municípios banhados.

chamaram a atenção das pesquisadoras para a divisão 
das	 localidades	 mapeadas.	 Foi	 feita	 uma	 redefinição	
entre bairros e municípios por adjacência às lagoas e 
à faixa oceânica, na qual procurou-se colocar em foco 
cenários naturais, supostamente potencializadores de 
atividades econômico-culturais e modos de viver das 
populações que poderiam (ou não) vir a ser bastante 
diferenciados em territórios contíguos às orlas, 
oceânicas e lagunares9.
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REGIÃO METROPOLITANA 
LITORAL NORTE

Paripueira e Barra de Santo Antônio.
2 municípios

MACEIÓ ORLA NORTE
Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce,
Pescaria e Ipioca.
6 bairros de Maceió

REGIÃO METROPOLITANA 
LITORAL SUL

1 Barra de São Miguel, Marechal Deodoro (faixa da Ilha de Santa Rita/Barra 
Nova, Praia do Francês). 2 municípios

REGIÃO METROPOLITANA 
LAGUNAR

Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Pilar, Marechal Deodoro.
5 municípios

MACEIÓ LAGUNAR
1 Ponta Grossa, Pontal da Barra, Trapiche da Barra, Vergel do Lago, Levada, 
Bom Parto, Mutange, Bebedouro, Fernão Velho e Rio Novo.
10 bairros de Maceió

MACEIÓ ORLA URBANA
Prado, Centro, Jaraguá, Ponta da Terra, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca e Cruz 
das Almas, Mangabeira, Poço.
8 bairros de Maceió.

MACEIÓ TABULEIRO ÁREA 
DE OCUPAÇÃO década de 1960

Farol, Pinheiro, Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro, Pitanguinha, Pinheiro, 
Gruta de Lourdes e Jacintinho.
9 bairros de Maceió

MACEIÓ TABULEIRO ÁREA 
DE OCUPAÇÃO década de 1980

Santo Amaro, Santa Amélia, Petrópolis, Jardim Petrópolis, Ouro 
Preto, Canaã, Santa Lúcia, Tabuleiro dos Martins, Clima Bom, Cidade 
Universitária, Santos Dumont, Feitosa, Barro Duro, São Jorge, Serraria, 
Antares e Benedito Bentes.
17 bairros de Maceió

REGIÃO METROPOLITANA 
NOROESTE

Messias, Rio Largo e Satuba.
3 municípios 

Quadro 01: Subdivisão do Sítio 3 para pesquisa de campo – Grupo de pesquisa Representações do Lugar.
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A pesquisa apresentou um “retrato” tirado pelos 
olhares dos entrevistados que vivenciam as suas lo-
calidades experienciais. Valendo aqui lembrar que, a 
vivência nas cidades ou em aglomerados urbanos em 
pequenos povoados que sejam se constrói pela presença 
de pessoas que, cotidianamente, sedimentam suas 
memórias com o “amalgama” da Cultura pela qual se 
expressam e estabelecem a sua memória (Representa-
ções do Lugar, Relatório 06, p.90). 

As referências culturais mais recorrentes estão vin-
culadas às atividades pesqueiras em modalidades diver-
sas, tanto nas localidades margeadas por Águas Oceâ-
nicas como nas localidades de Margens Lagunares. Tal 
diversidade de tipos de pesca entre peixes e mariscos, 
em seus respectivos processos de captura – tratamento – 
consumo	–	comercialização,	chega	a	definir	redes	espe-
cíficas	que	atendem	à	subsistência	das	populações	locais.

Outra grande ocorrência constatada são as rendas, 
agulhas e linhas que se concentram mais no entorno 
das localidades situadas às margens das lagoas, onde 
se estabelecem relações de mutualidade na produção, 
aproximando-se das tradições da pesca e das confec-
ções de redes (de pesca e de bordados do Filé), o que 
confirma	a	fala	popular:	onde	tem	rede,	tem	renda.

Foram mapeadas nas localidades 08, 09 e 10, 605 re-
ferências culturais. Dentre elas, 116 celebrações, 136 edi-
ficações,	90	formas	de	expressão,	47	lugares	e	216	ofícios	
e modos de fazer.

 .  Alagoas e suas afluências

Estamos diante de um estado, Alagoas, que alude à 
riqueza e importância de suas águas, tal abundância de 
leitos	fluviais	abrange	a	quase	totalidade	de	suas	terras.	

Pesca artesanal do massunim, marisco abundante no litoral alagoano. Barra de Santo Antônio - AL. INRC - Alagoas (2017).  Foto: Nímia Braga 
Duarte
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Gráfico	3-	Percentual	com	a	divisão	do	total	de	referências	culturais	–	Sitio	3
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Mas Alagoas não é só suas “águas” é um estado que 
surpreende quantitativa e qualitativamente por suas 
manifestações culturais, algumas delas já reconhecidas 
como patrimônio imaterial do Brasil. A maior parte de 
suas referências culturais revela a variedade local da 
cultura popular tradicional, o que traduz a expressivi-
dade das contribuições do estado para a própria diver-
sidade cultural brasileira.

E ao falar de referência cultural, Cecília Londres 
Fonseca diz que:

[...]“referência cultural” pressupõe a produção de infor-
mações e a pesquisa de suportes materiais para documen-
tá-las, mas significa algo mais: um trabalho de elabora-
ção desses dados, de compreensão da ressemantização 
de bens e práticas realizadas por determinados grupos 

sociais, tendo em vista a construção de um sistema re-
ferencial da cultura daquele contexto específico. Nesse 
processo, a situação de diálogo que necessariamente se 
estabelece entre pesquisadores e membros da comunida-
de propicia uma troca de que todos sairão enriquecidos: 
para os agentes externos, valores antes desconhecidos 
virão ampliar seu conhecimento e compreensão do pa-
trimônio cultural; e para a comunidade, esse contato 
pode significar a oportunidade de identificar e valori-
zar partes do acervo material e simbólico que constitui 
uma riqueza às vezes desconhecida ou não devidamente 
avaliada. Apreender referências culturais significati-
vas para um determinado grupo social pressupõe não 
apenas um trabalho de pesquisa, documentação e aná-
lise, como também a consciência de que possivelmente 
se produzirão leituras, versões do contexto cultural em 
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causa, diferenciadas e talvez até contraditórias – já que 
dificilmente se estará lidando com uma comunidade ho-
mogênea. Reconhecer essa diversidade não significa que 
não se possa avaliar, distinguir e hierarquizar o saber 
produzido. Haverá sempre referências que serão mais 
marcadas e/ ou significativas, seja pelo valor material, 
seja pelo valor simbólico envolvidos. Por outro lado, bens 
aparentemente insignificantes podem ser fundamentais 
para a construção da identidade social de uma comuni-
dade, de uma cidade, de um grupo étnico, etc. Ou seja, é 
preciso definir um ponto-de-vista para organizar o que se 
quer identificar, e para isso é preciso definir um determi-
nado recorte ou recortes – como, por exemplo, o trabalho, 
a religiosidade, a sociabilidade – o que, evidentemente, 
vai indicar uma determinada compreensão do campo 
que se quer mapear. (FONSECA, 2000, p.86).

A pesquisa adotou uma divisão territorial arbitra-
da pelo território político, que subdivide o estado em 
mesorregiões	 e	 microrregiões.	 Sabemos	 das	 dificul-
dades metodológicas de tal divisão territorial, uma 
vez que o campo cultural possui fronteiras territoriais 
fluidas	e	menos	delimitadas.	Por	outro	lado,	a	pesquisa	
demonstrou que a divisão territorial adotada permi-
tiu evidenciar certas hierarquizações que remeteram 
à história e às polarizações regionais que, apesar de 
não corresponderem totalmente ao campo cultural, 
permitiram investigar a história dessa territorialidade 
oficial.	O	que	cada	grupo	de	pesquisa	apresentou	é	que	

a cultura não estabelece, nem reconhece fronteiras físi-
cas e geopolíticas. 

Cada grupo de pesquisa apresentou suas conside-
rações: acerca do Sítio 1, o grupo de pesquisa Nordes-
tanças traz que a pesquisa foi de “territórios movediços, 
instáveis, em constante processo de (deste)(re)territo-
rialização, atrelados a culturas e identidades que per-
manecem inconclusas entre tradição e modernidade, 
pertencimento e alteridade. Podemos inferir que este 
foi	o	jogo	difícil	da	cartografia	deste	levantamento	pre-
liminar”. (IPHAN, Relatório 6, 2016,  p.130).

Acerca do Sítio 2, o grupo de pesquisa Estudos 
da paisagem	 trouxe	 reflexões	 para	 o	 tempo	 presente:	
“nos deparamos com o reconhecido crescimento das 
religiões evangélicas, que, por seus preceitos, fazem ca-
lar brincadeiras e outras memórias” (IPHAN, Relatório 
6, 2016,  p.175). Mas mostrou também que ainda existe 
um mundo que se vale das parteiras, das benzedeiras e 
das garrafadas, um encontro com um mundo que ainda 
crê em lendas e compartilha casos, e é bonito. 

Acerca do Sítio 3, o grupo de pesquisa Representações 
do Lugar diz que o trabalho “[...] nos levou a ‘perceber ci-
dades’, a ‘ler’ o registro materializado em suas pedras, for-
mas e espaços, e também ‘ver’ o imaterializado na forma 
de viver, pensar, sonhar, crer e se relacionar, transmitido 
pelos seus moradores” (IPHAN, Relatório 6, 2016, p.105).

A pesquisa teve muitas questões que precisam 
ser analisadas com ponderação. A varredura nos 102 
municípios do estado de Alagoas foi realizada, assim 
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como a sistematização dos dados obtidos no levanta-
mento preliminar. O mapeamento indicou na sua totali-
dade 45 bens culturais para estudos de caso e salvaguar-
da, dentre eles temos o “Quilombo”, folguedo encontrado 
apenas na Cidade de Limoeiro de Anadia, cheio de par-
ticularidades que, apesar do cunho de briga entre dois 
povos (negros e índios), duas vertentes, o fazem isso de 
forma artística. São espadas que se confrontam e ressal-
tam a importância da paz atual, mas que também podem 
expressar a luta em manter essa cultura e as dos nossos 
antepassados viva. (Grupo de pesquisa Nordestanças - 
IPHAN, Relatório 6, 2016, p.127). 

Os bens culturais mapeados foram descritos em 
seus contextos, muitas vozes emergiram, e elas di-
zem muito sobre a realidade social de Alagoas. Os 
pesquisadores	 e	 pesquisadoras	 enfrentaram	o	desafio	
de realizar esse mapeamento sem perder a riqueza que 
o estado já demonstrou que tem.

Sabe-se que a realização de um Inventário Nacional 
de Referências Culturais (INRC) serve a dois propósitos 
correlacionados: de um lado, produzir conhecimento 
sobre os aspectos da vida social aos quais são atribuídos 
sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos 
de referências de identidade para uma determinada 
coletividade; de outro, para além da descrição acurada 
dos principais “elementos culturalmente relevantes” 
dos bens culturais, a pesquisa procura diagnosticar 
entraves	e	dificuldades	que	afligem	o	bem	inventaria-
do, com o intuito de promover, numa fase posterior, 

projetos e ações de fomento capazes de garantir-lhe as 
condições sociais e materiais necessárias para a sua re-
produção e continuidade. 

Conforme explicita o Manual de Aplicação do INRC, 
“os objetivos traçados pelo Iphan para o INRC é um pro-
cedimento de investigação que se desenvolve em níveis 
de complexidade crescente”, prevendo-se a consecução 
de três etapas sucessivas de pesquisa: Levantamento 
preliminar,	Identificação	e	Documentação	(2000,	p.36).	
Entretanto, tendo em vista que o INRC é um instru-
mento de política cultural, consideramos imprescin-
dível, por várias razões, a continuidade do processo, as 
etapas	seguintes:	Identificação	e	Documentação	preci-
sam ser realizadas. 

Balanço final

A pesquisa revelou um universo rico, complexo e 
deslumbrante nas imagens, com uma diversidade de 
expressões em todas as localidades visitadas.

Gostaríamos de enfatizar que o INRC realizado em 
Alagoas é um processo ainda em curso, e é muito cedo 
para fazer inferências sobre seus resultados, é preciso 
ter claro que os erros e acertos desse levantamento pre-
liminar irão depender, em boa medida, da continuida-
de da pesquisa. Isso é importante, sobretudo, porque 
o estado não tem, ainda, apesar da sua vocação para 
o patrimônio imaterial, nenhum bem registrado na 
esfera federal individualmente. Como o levantamento 



Coleção dos 20 Anos INRC234

preliminar evidenciou, tivemos uma experiência 
revigorante,	 que	nos	dá	 a	firmeza	para	 recomendar	 a	
sua continuidade. 

No processo de acompanhamento deste trabalho 
na Superintendência do Iphan-AL, mais aprendemos 
que	aplicamos	conhecimentos.	As	reflexões	teóricas,	as	
discussões no cotidiano da pesquisa ampliaram nossa 
capacidade de compreender os sabores e dissabores de 
um trabalho deste porte. 

Na trilha de construção do termo/conceito do pa-
trimônio imaterial, devemos observar que enquanto 
os homens e mulheres estiverem produzindo cultura, 
utilizando e reinventando suas técnicas, recriando e 
ressignificando	seus	artefatos	culturais	haverá	sempre	
a	 necessidade	 de	 refletirmos	 sobre	 esse	movimento	 e	
consequentemente, reconstruir conceitualmente as 
diretrizes para o atendimento e a ação de preservação 
do patrimônio histórico e cultural. 

A política federal para a salvaguarda do patrimô-
nio cultural imaterial completou 20 anos, é um tempo 
relativamente curto, principalmente para formular 
e implementar políticas que possam responder a um 
conjunto tão amplo de segmentos da sociedade, entre-
tanto,	 a	 experiência	 acumulada	 nestes	 anos	 é	 signifi-
cativa, pois, mais do que conferir títulos, a política de 
patrimônio imaterial hoje implica na responsabilidade 
do ente público para com esses bens.
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