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APRESENTAÇÃO VALE

A

Vale investe em cultura há mais de 20 anos. Em setembro de 2020 foi criado o Instituto Cultural Vale com o
propósito de valorizar os patrimônios, fomentar as expressões artísticas e democratizar o acesso e a promoção
cultural no Brasil. No papel de contribuir com a transformação social, busca gerar impacto positivo na vida das

pessoas e construir um legado para futuras gerações.
Nessas duas décadas, acompanhamos o avanço do reconhecimento do que temos de mais representativo da história e
da identidade de um povo: seu patrimônio cultural. É motivo de imenso orgulho para nós contribuir para a publicação
Patrimônio Cultural do Brasil – Pareceres de Registro dos Bens Culturais Imateriais, ricamente ilustrada, reúne pareceres de
técnicos e do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que recomendaram o Registro dos 48 bens como Patrimônio
Cultural Imaterial (PCI).
Esta edição especial celebra a efeméride dos 20 anos da Política de Salvaguarda do Patrimônio Cultural, e oferece ao
público a oportunidade de conhecer mais sobre o tema, além de destacar a rica contribuição dos servidores, colaboradores
e comunidades que ajudaram na sua construção e consolidação.
Projetos como este valorizam quem faz a cultura e promovem acesso ao conhecimento, gerando impacto positivo para as
futuras gerações.

Instituto Cultural Vale

APRESENTAÇÃO IPHAN

O

Decreto n.º 3.551, de 4 de agosto de 2000, regulamentou o dispositivo constitucional contido no art. 216 da
Constituição Federal de 1988, instituindo a Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. Desde então, nestes
20 anos, técnicos, pesquisadores e detentores, agentes ou não do Estado, realizaram, em conjunto, um trabalho

da mais alta qualidade, com a convicção de que a força do patrimônio imaterial está em seu potencial transformador da
humanidade. Nascida a partir de princípios constitucionais que fundamentam e solidificam o Estado democrático de direito,
esta Política convoca a comunidade a promover e proteger o Patrimônio Cultural, nele incluídos os modos diversos de
pensar, criar, fazer e viver dos muitos grupos sociais que constituem a cultura brasileira. Suas diretrizes participativas, em
constante revisão e aprimoramento, assim como os efeitos e consequências de todo o trabalho de salvaguarda – ações de
identificação, reconhecimento e apoio e fomento –, valeram-lhe o reconhecimento internacional.
O desenvolvimento deste percurso, no qual foi de fundamental importância o engajamento das comunidades que
constituem nosso imenso patrimônio, encontra-se no farto e qualificado acervo documental do Iphan, e também nas
muitas referências de instituições parceiras – universidades, associações, organismos públicos e privados, das mais distintas
esferas, participantes indispensáveis na construção da Política de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.
Ao celebrar este marco temporal de duas décadas, o Iphan reúne nos dois volumes desta publicação os pareceres e notas
técnicas conclusivos que recomendaram o Registro dos 48 bens culturais de natureza imaterial reconhecidos nestes 20
anos. Os documentos foram elaborados entre 2002 e 2019, tanto por técnicos e gestores do Departamento do Patrimônio
Imaterial (DPI), das Superintendências do Iphan nos estados e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP),
quanto por integrantes do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan.
Por ordem cronológica de Registro, evidencia-se a contribuição dos servidores, colaboradores e comunidades que ajudaram
a construir a Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, fornecendo as bases de pensamento, discussões, reflexões,
problemas e desafios, assim como as ações que nortearam, em diferentes momentos, o campo de atuação desta política
pública consistente e transformadora.
Ao mesmo tempo, este compêndio se oferece como uma poderosa ferramenta de conhecimento, promovendo a difusão
dos princípios, fundamentos e diretrizes do PCI, historiando sua implementação e sua operação, com potencial educativo,
de formação e capacitação para alguns países, estados e municípios, os quais constantemente recorrem ao Iphan na busca
de cooperação.
Esperamos que esta edição em dois volumes, ricamente ilustrada, possa favorecer a tomada de decisões pertinentes para
ações em andamento e por vir, dos mais diversos entes e membros da sociedade, e que contribua para o desenvolvimento
pleno do país, bem como com a visibilização de nossa diversidade cultural e afirmação de nossa sociedade plural.

Larissa Peixoto
Presidente
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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Círio de Nossa Senhora de Nazaré.
Foto: Luiz Braga, 2004.
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Samba de Roda do Recôncavo Baiano.
Foto: Luiz Santos, 2006.
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Ofício de Paneleiras de Goiabeiras.
Foto: José Alberto Júnior, 2005.15
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A MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO EM TIRADENTES

OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS

PARECER TÉCNICO

C

onsiderando o disposto no Art. 16 da Portaria 208/02/Iphan, viemos informar que a Instrução e os estudos técnicos
referentes ao Registro “Ofício das Paneleiras de Goiabeiras”, com todas as informações e materiais documentais
pertinentes, foram concluídos, com êxito, atendendo a todos os requisitos processuais relativos ao Registro do bem
como “Patrimônio Cultural Brasileiro”.
Desse modo, após análise do processo, reitero o seguinte Parecer fundamentado encaminhado pela 6a Sub-regional,
supervisora da Instrução técnica do Dossiê de Registro, para este departamento.
O Inventário realizado para identificar e documentar o processo de produção das Panelas de Goiabeiras propiciou reunir,
sistematizar e fazer constar do presente processo o mais amplo conhecimento sobre este bem cultural permitindo
estabelecer que o ofício das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo, constitui um saber muito antigo,
legado pela tradição ceramista indígena e exercido nesta localidade, pelo menos, desde 1815. O ofício vem sendo
repassado pelas mulheres paneleiras, de mãe para filha, sem alterações notáveis em seu processo tecnológico de
produção, há várias gerações.
Além do registro do século XIX, as Paneleiras de Goiabeiras dominam a técnica artesanal do processo associado ao horizonte
cultural cerâmico denominado “Tradições Tupi-guarani e Una”. A primeira foi difundida em quase toda a costa brasileira,
do Nordeste até o Sul. É importante notar que a técnica cerâmica já se encontrava difundida e massificada, no território
brasileiro, por volta de 3.000 anos antes do presente. Porém, pesquisas arqueológicas já resgataram fragmentos cerâmicos
com datações ainda mais antigas.
Hoje, essas cerâmicas caracterizam-se não só como uma técnica herdada dos primórdios de nossa história, mas ainda
contribuem com a criação de novas práticas. Foi assim, durante todo o período colonial e o Império, quando as novas etnias
se somaram ao nosso contínuo processo cultural.
(...) típico capixaba”, ao lado da moqueca de peixe e frutos do mar e da torta capixaba, pratos da culinária regional
reconhecidos pela gastronomia como “a mais brasileira das cozinhas” por reunir elementos das culturas indígenas, africana
e portuguesa. Apesar da urbanização e do adensamento populacional que envolveu o bairro de Goiabeiras, fazer panelas
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de barro continua sendo o ofício familiar, doméstico e eminentemente feminino, profundamente enraizado no cotidiano e
no modo de ser da comunidade de Goiabeiras Velha. Saber fazer estas panelas de barro é o principal elemento formador
da identidade cultural desse grupo social.

Foto acima:
Márcio Vianna, 2001.

Profundamente conscientes do valor patrimonial de seu ofício, já plenamente assumido como o mais representativo da
identidade cultural capixaba, conscientes ainda de que a preservação de seu ofício representa, mais que a permanência
de um bem cultural, a possibilidade de sobrevivência econômica de suas famílias e de seus descendentes, as paneleiras
requerem agora seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro por meio da inscrição do Ofício das Paneleiras de
Goiabeiras no Livro de Registro dos Saberes.

Foto abaixo:
José Alberto Júnior,
2005.

Por sua origem indígena, pela continuidade histórica de seu processo de produção, enraizado na comunidade, por sua
contribuição ao processo de formação da sociedade brasileira, está consubstancialmente justificado, no nosso entender, o
reconhecimento do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras como Patrimônio Cultural Brasileiro, por meio de sua inscrição no
Livro de Registro dos Saberes.

Brasília, 20/09/02
Fabrícia Guimarães Sobral Cabral
Coordenadora do Patrimônio Imaterial/Deprot
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

E

ste é o primeiro processo relativo ao Registro de Patrimônio Imaterial a vir à decisão deste Conselho Consultivo.
Trata-se, portanto, de ocasião eminente, revestida de caráter ritual, como soem ser as primeiras ocorrências dos
atos humanos socialmente relevantes. Essa eminência é, certamente, devida ao aspecto mais geral de ampliação
do conceito de Patrimônio Cultural de nosso País. E tudo o que toca a dimensão crucial da identidade nacional deve
merecer particular reverência de todos e cada um dos cidadãos. É também, mais circunstancialmente, eminente no
contexto político-administrativo, uma vez que coroa esforços persistentes da atual gestão do Ministério da Cultura e do
Iphan de levar a bom termo a aplicação dos preceitos constitucionais de 1988 relativos ao Patrimônio Cultural nacional.
É eminente, por fim, em função das circunstâncias internacionais que têm levado a Unesco a se dedicar sempre mais
denodadamente à promoção do conceito de “Patrimônio Imaterial” e a proclamar, inclusive, este ano de 2002 como o
“Ano para o Patrimônio Cultural”.

Foto da esquerda:
Márcio Vianna, 2001.

A ocasião é propícia, assim, para que se evoque – ainda que sumariamente – algumas das circunstâncias e dos parâmetros
que balizam nossas possibilidades de decisão no caso específico em questão.
A legislação nacional a respeito do “Patrimônio Imaterial” foi ensejada pelo texto da atual Constituição Federal e se
cristalizou na legislação ordinária através do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000. Esse diploma legal representava
a culminação de numerosas iniciativas desencadeadas no âmbito do Ministério da Cultura visando a definir uma nova
instituição componente da política de Patrimônio Cultural Nacional.
Essa nova instituição pode ter sua história contemporânea retraçada a uma grossa meada de atos premonitórios, precedentes
ou preparatórios. Nos diversos documentos oficiais que hoje constituem a memória da criação desse mecanismo, evocam-se eventos nacionais e internacionais., Na primeira série, registra-se o anteprojeto elaborado por Mário de Andrade para
a criação do Iphan, em 1936, que previa o acolhimento das expressões populares na atenção ao processo de formação da
identidade cultural nacional. E, a partir daí, a criação da Comissão Nacional do Folclore em 1947, de onde se originariam,
nos anos 1960, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, hoje na Funarte; a própria Constituição Federal de 1988
(que trata da matéria em seus artigos 215 e 216); o Seminário promovido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural
da Bahia em 1989 sobre um “Registro Especial” de Patrimônio; o Seminário Internacional sobre o Patrimônio Imaterial
realizado por convocação do Iphan em 1997; e – finalmente – a constituição de uma Comissão no âmbito do Iphan para
apresentar proposta de regulamentação da matéria, em 1998, acompanhada da criação de um Grupo de Trabalho de apoio
técnico ao trabalho de regulamentação (o GTPI/Iphan).
Na série internacional, trata-se de evocar, sobretudo, as iniciativas oriundas da Unesco, como a Convenção sobre
“Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural”, de 1972; a “Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura
Tradicional e Popular”, de 1989; a “Proclamação das 19 Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”,
de 2001; e a “Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural”, de 2001. Também a Carta de Veneza, de 1964, pode
ser inserida nesse contexto internacional favorecedor de maior atenção formal aos componentes vivos, processuais, da
identidade e do patrimônio culturais.
Não se pode deixar de evocar que as duas séries se encontraram, inclusive, ritualmente, no Rio de Janeiro, em janeiro deste
ano, com a realização da “Reunião Internacional sobre o Patrimônio Cultural Imaterial: o papel da Unesco e os domínios de
ação prioritários”, em que teve particular preeminência a discussão da experiência brasileira a respeito.
Diversos desafios se apresentaram no processo de institucionalização da matéria. Vários deles foram de natureza conceitual.
O primeiro se expressava na própria hesitação terminológica envolvida: patrimônio intangível, tradicional, popular, oral,
imaterial etc. Tratava-se propriamente da dificuldade de uma definição mais precisa para as fronteiras e características
distintivas do novo instituto, mesmo quando se tinha uma quase absoluta concordância quanto à necessidade de incluir no
conceito de “patrimônio” algo mais além do tradicional “monumento de pedra e cal”.
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O segundo embaraço se apresentava quanto à forma de “salvaguarda” a instituir no caso de processos socioculturais vivos,
ativos, dinamicamente distintos dos “monumentos nacionais”.
O terceiro embaraço era constituído pela definição da autoridade legítima para a proposição do processo de “Registro”.
Discutiu-se amplamente a conveniência de acolher propostas provenientes de pessoas físicas, tanto quanto de pessoas jurídicas.
O quarto embaraço se configurava no tocante às formas de articulação de uma eventual salvaguarda de práticas sociais ou
“monumentos vivos” com a lógica do mercado capitalista hegemônico nas sociedades modernas, particularmente sob a
forma de direitos de “propriedade intelectual” dotados de valor de troca.
Dos quatro, apenas o segundo e o terceiro puderam ser até agora definidos plenamente no formato jurídico e administrativo
adotado pelo Estado brasileiro para a regulação da matéria. Decidiu-se, em primeiro lugar, adotar uma linha de salvaguarda de
cunho diverso do que se aplica ao patrimônio material, enfatizando-se o “Registro” (no lugar do tradicional “tombamento”),
com concomitantes dimensões de “inventário”, “documentação”, “apoio financeiro”, “difusão do conhecimento” e
“proteção à propriedade intelectual” (MINC, 2000).
Em segundo lugar, decidiu-se reservar a iniciativa de apresentação de propostas às pessoas jurídicas (governamentais ou
civis), no intuito de sublinhar a dimensão imediatamente coletiva dos interesses sociais investidos nas práticas a “registrar”.
No tocante ao primeiro embaraço, decidiu-se privilegiar na legislação sobre todas as demais, certamente por boas razões,
a expressão “imaterial” e cometer à experiência mesma de sua aplicação ao fluxo da vida social a melhor e paulatina
definição das fronteiras conceituais. Isso não se fez sem considerável esforço de aproximação de definições sistemáticas,
refletido, sobretudo, na categorização de quatro Livros para esses Registros: Saberes, Celebrações, Formas de Expressão
e Lugares. Como o Decreto instituinte prevê, porém, a possibilidade de abertura de outros “Livros”, percebe-se o quanto
a matéria dependerá dos contínuos engenho e arte dos técnicos do Iphan e dos membros do Conselho Consultivo ao
tomarem suas decisões.
O terceiro embaraço também teve sua definição – declaradamente – adiada para o período e as condições de atualização
do instituto na vida real, dadas as dificuldades decorrentes da imbricação da matéria no horizonte jurídico-político
contemporâneo mais amplo: o da regulação das novas frentes de direitos coletivos emergentes. A matéria é lindeira dos
novos direitos ao patrimônio genético e importa em decisões nacionais inextricáveis das condições internacionais em que
vêm se estabelecendo – com grandes tensões – essas novas relações, não convencionais, entre mercado e propriedade.
Dadas a novidade e a complexidade do assunto, discutido em diversas reuniões do Conselho Consultivo, decidiu-se trabalhar
com grande “prudência” sobre algumas poucas propostas iniciais, cujos processos seriam instruídos exaustivamente,
de acordo com o manual em vigor, em caráter mais claramente experimental do que é habitual em procedimentos
administrativos desse tipo. Os interessados nas nuances da matéria poderão sempre se beneficiar da leitura das atas deste
Conselho, mormente as das sessões de 16 de agosto de 2001 e de 23 de novembro de 2001.
É nessas condições que se apresenta à discussão a proposta, inicialmente subscrita pela Associação das Paneleiras de
Goiabeiras, de Vitória (ES), em 8 de março de 2001. O processo circulou inicialmente como o Dossiê de Estudos R. 01/01,
tendo em 16 de outubro deste ano tomado o número em epígrafe.
Fotos:
José Alberto Júnior,
2005.
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Trata-se, do ponto de vista formal, de um processo extremamente bem documentado, cobrindo numerosos aspectos do
fenômeno social em exame, o que mostra – já em si – o acerto da imbricação do Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC) com o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. História, fotografia, vídeos, bibliografia, plantas, CD-ROMs: todos os
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recursos técnicos de documentação estão aí combinados com os tradicionais Pareceres Técnicos da equipe do Iphan, sempre
precisos e instrutivos.

Foto: Humberto Capai/
www.usinadeimagem.
com, 2006.

Do ponto de vista substantivo, pouco poderia acrescentar à excelente argumentação desenvolvida no processo. Como diz
o “aviso” oficial do Iphan:
Trata-se de prática artesanal enraizada na localidade denominada Goiabeiras Velha, área do bairro de Goiabeiras,
situada na parte continental norte do município de Vitória, à beira do canal que banha o manguezal e circunda
a Ilha de Vitória (ES), que utiliza apenas matérias-primas existentes nas proximidades. A produção das panelas de
Goiabeiras é parte de uma realidade ecossociocultural construída historicamente pelos sucessivos grupos sociais
que vêm ocupando aquela localidade, em suas relações de troca com o meio natural e com a sociedade envolvente.
A panela de barro de Goiabeiras é modelada manualmente, queimada a baixa temperatura em fogueira a céu
aberto e tingida com tintura de tanino. Em sua confecção é utilizado o barro de uma única jazida existente
no Vale do Mulembá, localizado no noroeste da Ilha de Vitória. A tintura é extraída da casca da Rhysophora
mangle, espécie nativa do manguezal que margeia a localidade. Originalmente compondo o cotidiano de aldeia
indígena, posteriormente apropriada por descendentes dos colonos e escravos que se fixaram na localidade,
recentemente assumida como um ofício e meio de vida por famílias de Goiabeiras e finalmente reconhecida
pela população capixaba como traço da identidade de sua cultura, a produção das panelas de barro guarda suas
características originais praticamente inalteradas ao longo desse processo de sucessivas apropriações: o emprego
de matérias-primas sempre das mesmas procedências, a adoção dos mesmos procedimentos de trabalho e o uso
de instrumentos rudimentares, obtidos ou confeccionados pelas próprias artesãs.
Temos aí, como se vê, as principais características que se poderiam esperar de um sistema de saberes práticos tradicionais
com qualidades de um Patrimônio Nacional. Por um lado, os traços básicos da tradição: longo enraizamento nas práticas
das populações locais (é interessante citar, entre tantos outros sinais, a referência de Saint-Hilaire, em 1815), dependência
e interação com os ecossistemas locais, forma de reprodução não letrada ou não erudita, reconhecimento coletivo como
“tradição”. Por outro, os traços da representatividade cultural nacional: emblema explícito de uma comunidade cultural
componente da formação nacional, como é a identidade capixaba, ou do Estado do Espírito Santo; símbolo – pelas suas
características técnicas – da inter-relação entre as culturas nativas do atual território brasileiro e as culturas do Estado
nacional criado pela colonização portuguesa com os aportes de migrantes africanos, asiáticos e de outros países europeus.
Acresce-se à conveniência do “Registro” desse ofício o fato de estar no cerne de uma série bastante complexa de fenômenos
culturais e identitários importantes para o segmento capixaba da formação nacional: culinária, ecologia, música, dança,
e – por que não incluir aqui? – movimento social.
Prática social viva, ativa, produtiva; integrada e representativa, sim, como tantas outras. Mas também enraizada no mundo
popular e na memória do passado coletivo e – como tal – instrumental para o permanente e complexo trabalho da
identidade nacional. Muito consciente como sou – por dever de ofício – das condições em que se formulam as ideologias
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identitárias em nossa cultura ocidental moderna, não posso deixar de observar que – para além de todas essas características
– o que torna esse bem tão tipicamente digno do “Registro” como “Patrimônio Cultural Imaterial” é o fato de estar
animado de um “espírito” oposto ao das formas hegemônicas do poder, político, econômico ou ideológico. Como bons
herdeiros do Romantismo, atribuímos uma particular força de vida aos fenômenos sociais que parecem se reproduzir
independentemente das necessidades canônicas da reprodução do Estado, da produção mercantil-industrial-fabril e da
produção intelectual erudita. O ofício das paneleiras de Goiabeiras pode suscitar o patrocínio dos poderes locais (o que já
ocorreu) ou pode suscitar a produção de uma notável massa de textos acadêmicos (inclusive teses universitárias, constantes
do processo). Ele também não se desenvolve fora do mercado: todo um sistema de circulação já está a vinculá-lo com
uma cada vez mais vasta clientela consumidora. Ele retira, no entanto, de sua marginalidade em relação a esses sistemas
dominantes ou oficiais justamente o atrativo para neles encontrar seu nicho. É legítimo e interessante por ser “privado”;
é legítimo e interessante por ser “artesanal”; é legítimo e interessante por ser “popular”. E é bom que seja assim. Esse é
nosso melhor mecanismo de avivamento dos valores: o que contempla e, eventualmente, premia contrapesos dinâmicos às
forças centrais, massificadoras e desvitalizantes, de nosso processo civilizatório. Não será bom se este Conselho não estiver,
porém, sempre muito consciente – ao julgar tais processos – de que estará ao serviço de uma ideologia como qualquer outra
– essa, hoje oportuna, do valor das coisas privadas, artesanais e populares – e desmerecer da consideração e da guarda do
patrimônio hegemônico “material”, que fornece e mantém o “corpo” que o “espírito” do Patrimônio “Imaterial” vivifica.
É, portanto, por todos os motivos arrolados que proponho o Registro do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, Vitória,
Espírito Santo, como “bem cultural de natureza imaterial”, a ser inscrito no Livro dos Saberes instituído no Iphan, com o
consequente direito ao título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.
É minha obrigação registrar a ocorrência de um pequeno problema administrativo neste processo; felizmente, a meu ver,
reparável. Decorre dos termos estritos do Decreto instituinte do Programa de que ora nos ocupamos. O Parecer Técnico
final foi publicado no D. O. de 23 de outubro último, não tendo assim transcorrido portanto (hoje, ainda) os trinta dias
para “eventuais manifestações sobre o Registro”, previstos no parágrafo 5o do mesmo artigo 3o. Sugiro que o Conselho
tome sua decisão sobre a matéria nesta mesma reunião, apesar de faltarem três dias para o cumprimento pleno do prazo,
comprometendo-se a revê-la oportunamente caso ainda dê entrada no Iphan alguma das “manifestações” previstas no
Decreto – o que parece, na verdade pouco provável.
Em função ainda do caráter inauguratório deste Parecer, considero-me obrigado, finalmente, a aproveitar a oportunidade
para evocar algumas das condições mais gerais que este Conselho Consultivo tem discutido e gostaria de ver – acredito –
acompanhar a eventual aprovação deste Parecer e o desencadeamento pleno do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
Em primeiro lugar, será necessário que se dê efetivamente a máxima publicidade a todo o processo (inclusive nos
meios eletrônicos), de modo a permitir a desejada divulgação dos entes culturais registrados e – ao mesmo tempo – o
compartilhamento da experiência político-administrativa contida nos atos decisórios ora desencadeados.
Será necessário organizar e permitir a observação continuada do funcionamento dos processos sociais afetados pelo Registro
não apenas para o reexame decenal previsto pela legislação, mas para uma avaliação mais fina e periódica das implicações
das decisões deste Conselho, em função dessa necessidade de uma “definição gradativa dos critérios” – como se referiu,
no trato do assunto, Célia Corsino – ou dessa “jurisprudência consensual” a que se referiu, no plenário do Conselho, o
Professor Joaquim Falcão. Para atingir tal fim, não se poderia esperar por avaliações decenais. Proponho que o Iphan se
habilite a apresentar ao Conselho Consultivo relatórios bienais que permitam ao Conselho avaliar os rumos de seu trabalho.

22

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

Deveria fazer parte da pauta dessas avaliações bienais de caráter meramente informativo, por um lado, a atenção aos
possíveis e eventuais efeitos negativos do Registro, do ponto de vista de apropriações mercantis descabidas da conotação
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de “autenticidade”, por exemplo. As implicações do uso (ou não) da “propriedade intelectual” coletiva ou individual
eventualmente envolvida nas práticas cobertas pelo Registro deveriam merecer uma particular atenção, dada a imprecisão
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que ainda cerca a matéria – crítica por excelência.

2005.

É claro que deveriam fazer parte da pauta também as informações sobre o funcionamento do próprio Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial, em tudo o que ele promete de “referenciamento e valorização” dos entes beneficiados.
Os efeitos benéficos desse Programa jamais poderão se fazer sentir, evidentemente, se o Iphan não estiver aparelhado
financeira e profissionalmente para colocá-lo em funcionamento. O Conselho Consultivo deveria estar permanentemente
ao corrente dessas condições para poder julgar com pleno conhecimento de causa do caráter estrutural ou conjuntural
dos eventuais maus resultados daquela ação. No que tocam as condições profissionais, deve-se pensar certamente no
apoio e no reforço dos quadros próprios do Instituto, mas não se pode descartar a conveniência de uma parceria mais
sistemática com as instituições profissionais e acadêmicas competentes para esses assuntos. Emergem do processo em
pauta referências a trabalho conjunto feito com o Centro e a Coordenação de Folclore e Cultura Popular da Funarte, o
que é muito bem-vindo. Lembro particularmente a minha área de trabalho, a antropologia, dada a contiguidade de seus
interesses com os do Programa (o que é certamente provado pelo grande número de contribuições de profissionais dessa
disciplina ouvidos no processo de estabelecimento da política do Patrimônio Imaterial). É mesmo possível augurar uma
aproximação formal, nesse sentido, com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), instituição de absoluta legitimidade
nesse campo. Mas é claro que muita competência de outras áreas, como a da história ou da arquivologia, será necessária
para o melhor desempenho das funções agregadas ao “Registro”.
Entre as condições materiais necessárias à plena consecução de tantas boas intenções a que hoje damos uma chancela ritual,
encontra-se um ponto repetidamente discutido no Conselho Consultivo (sobretudo por instigação de Thomaz Farkas): a
eficiência da política de preservação aplicada à documentação recolhida ou produzida no inventário e na identificação. Seria
profundamente desconcertante que essa nova e promissora iniciativa seguisse o rumo da maioria dos arquivos e acervos
públicos brasileiros, atormentados pela incúria administrativa ou pela continuada escassez de recursos – o que os volta a uma
certa e irreparável destruição. Algum entrosamento com o Arquivo Nacional, que acaba de inaugurar auspiciosamente sua
nova sede restaurada, no Campo de Santana, seria talvez instrumental para um planejamento profissional de longo alcance.
Creio ser necessário, por fim, insistir em dois pontos que já foram levantados nas reuniões deste Conselho anteriormente e que
poderiam vir a merecer a acolhida da Presidência. O primeiro consiste em colocar o Conselho Consultivo permanentemente
a par das características do fluxo de demanda a este novo Programa, de modo que ele possa perceber os contornos maiores
do processo para o qual se lhe pede seus abalizados juízos pontuais. O segundo consiste em organizar o ritmo das reuniões
e a densidade de suas pautas de tal forma que o Conselho Consultivo disponha do tempo necessário para discutir em
profundidade as implicações de sua ação na política do Patrimônio Cultural Nacional (agora enriquecido do “Patrimônio
Imaterial”) e não apenas – como tem quase sempre feito – ater-se a aprovar os Pareceres relativos a processos específicos.

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2002
Luiz Fernando Dias Duarte
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ARTE KUSIWA: PINTURA CORPORAL E
ARTE GRÁFICA WAJÃPI
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer Técnico relativo à Instrução do Processo de Registro da Arte Kusiwa, pintura corporal e arte gráfica
Wajãpi, instaurado por ordem do Senhor Presidente do Iphan, Dr. Carlos Henrique Heck, em atenção à solicitação
encaminhada ao Ministro da Cultura, pelo Conselho das Aldeias Wajãpi (Apina), sediado na cidade do Macapá (AP).

O material encaminhado é formado por um catálogo intitulado Kusiwa: pintura corporal e arte gráfica Wajãpi e por
vídeo denominado Expressão gráfica e oralidade entre os Wajãpi do Amapá. Em ambos, está descrita a Arte Kusiwa,
denominação dada à sua manifestação artística.
Segundo a antropóloga Dominique Tilkin Gallois, os Wajãpi foram
mencionados durante o século XVII nas imediações da “volta grande” do baixo rio Xingu (Altamira), numa região
também ocupada pelos povos Juruna, Kuruáia e Pacajá. No início do século XVIII, iniciaram movimento migratório
que os levou, gradativamente, à região que ocupam atualmente. No intermédio, teriam estacionado em aldeamento
missionários estabelecidos no baixo rio Paru, à margem norte do Amazonas. Dali, partiram para uma nova migração,
em busca de refúgio, até a região de cabeceiras dos rios Jari e Oiapoque, onde vivem hoje.
Entre os vários documentos que citam os Wajãpi, podem-se encontrar diversas formas de se grafar o nome, como: Guaiapi,
Wajâpi, Wayampi, Oyampí e Wayãpy. O linguista Greg Urban filia os Wajãpi ao grupo Tupi-guarani, principal família
linguística do grupo Macro-Tupi. O referido autor estabelece que os grupos da família Tupi-guarani teriam iniciado sua
expansão territorial por volta de 3.000 ou 2.000 anos antes do presente, sendo que parte dessa expansão teria ocorrido
em datas ainda mais recentes, pois acredita que os Wajãpi, junto com os Tapirapé e os Tenethara, teriam atravessado o
Amazonas e chegado ao norte do Brasil e às Guianas, possivelmente antes do ano 1000.
Mesmo tendo sido descritos em alguns documentos dos séculos XVII, XVII e XIX, oficialmente, os Wajãpi só foram contactados
pela Funai em 1973, durante os trabalhos de abertura da Rodovia Perimetral Norte. Suas terras foram demarcadas e
reconhecidas pela Funai como Terra Indígena (TI), em 1991, possuindo uma área de 583.000 ha. Esta TI possui 13 aldeias
e é cortada pela BR 210.
Em 1999, foi realizado recenseamento dos índios Wajãpi, que localizou no território brasileiro 525 indivíduos e, na Guiana
Francesa, 412 indivíduos.
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Desde 1992, os índios Wajãpi recebem apoio de várias instituições nacionais e internacionais, como: GTZ (Sociedade Alemã
de Cooperação Técnica); RFN (Rainforest da Noruega/Operação OD); NEI/AP (Núcleo de Educação Indígena do Amapá);
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e Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal Brasileira/Funai. Algumas dessas
instituições têm desenvolvido, desde o ano de 1992, programas de educação que visam à capacitação de jovens indígenas
para o controle das escolas e enfermarias das aldeias, como também para a recuperação ambiental e o desenvolvimento
de alternativas produtivas. Fato este que contribuiu com uma maior participação dos próprios Wajãpi como elemento
participativo na defesa de sua cultura, frente às pressões territoriais que sofrem, como os garimpos e os desmatamentos.
No entanto, Dominique T. Gallois acredita que “a dependência em relação à assistência sanitária levou os Waiãpi a muitas
transformações em seu modo de vida”.
A acomodação às novas dependências não inviabilizou, portanto, a manutenção dos padrões básicos da organização
social Waiãpi, caracterizada pela independência política e econômica dos grupos locais (Wanako), um sistema que
eles desejam manter e sobre o qual se funda sua autonomia cultural.
Assim, o trabalho da antropólogos da USP demonstra que a sociedade Wajãpi, obrigatoriamente, teve de adotar elementos
culturais do mundo contemporâneo, dito “civilizado”. Com isso, pôde não só se impor aos demais grupos humanos,
delimitando seu espaço territorial, como também pôde expor suas manifestações culturais milenares. Por isso, o instrumento
documental, compilado pelos Wajãpi, é o reflexo dessa necessidade de demonstrar e apresentar ao mundo uma das
variantes culturais de seu povo, a arte gráfica, denominada Arte Kusiwa.
Objetos da Antropologia e mais especificamente da Etnologia, os estudos científicos sobre pintura corporal indígenas
no Brasil foram praticamente iniciados no mesmo ano do primeiro contato oficial com os Wajãpi. Vidal e Müller nos
informam que:
Efetivamente, pouco havia sido feito até então. Missionários salesianos (Giaccaria & Heide, 1972; Albiesetti &
Venturelli, 1962) documentaram a pintura e a ornamentação corporal, respectivamente, dos Xavante e Bororô.
Tratamento igualmente descritivo se encontra em estudos monográficos, como o de Grünberg (1970:104/105)
sobre os Kayabi; Frikel (1973:313/319) sobre os Tiriyó; Furest (1964) sobre os Xikrin.
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Vidal e Müller ainda relatam que, anteriormente a estes trabalhos, a pintura corporal indígena havia
sido alvo de estudos sociológicos de Boggiani (1945) e Lévi-Strauss (1955). Darcy Ribeiro (1951) tratou
sobre a Arte Kadiwéu. Nas três primeiras décadas do século passado, Curt Nimuendajú também
efetuou descrições sobre pinturas corporais de vários grupos indígenas do Brasil, porém seus trabalhos
se focaram muito mais no hemisfério simbólico que o gráfico.
São também merecedores de nota os registros de pintura corporais efetuados pelos naturalistas do
século XIX, como Spix & Martius, Debret, Hércules Florence, Wied-Neuwied, E. Goodall e Aimé-Adrien
Taunay. No século XVII, poucos viajantes descreveram as pinturas corporais; entre eles, podemos
destacar Hans Staden, que desenvolveu descrição sobre sua convivência com os Tupinambás; e o
pirata francês Jean de Léry, que também teve sua atenção apreendida pela pintura corporal.
Portanto, podemos perceber que, tanto para os primeiros colonizadores e naturalistas quanto para os
pesquisadores contemporâneos, a arte pictórica indígena, mesmo tendo sido alvo de descrições, só é
acessível quando vislumbrada a partir de um grupo específico, como é o caso dos Wajãpi. Só através
da relação entre as técnicas e as temáticas, pode-se acessar parte do imaginário cultural de um grupo.
É importante notar que a Arte Kusiwa se apresenta como um sistema de comunicação visual, uma
vez que a ornamentação do corpo ou mesmo a ornamentação dos itens materiais da cultura, como
cestaria, cerâmica e utensílios de madeira, são transmitidas através da oralidade ou simplesmente
através da observação. Esse processo de transmissão e aprendizagem está diretamente ligado às
posturas de cada momento, ou seja, ao código de conduta. Pois os distintos gêneros orais ritualísticos
expressam suas funções específicas, que sejam narração, agressão, luto, festejos, manifestações
espirituais ou qualquer outra situação. Essas condutas possuem seus fins e objetivos próprios e,
portanto, são expressas através de desenhos e repertórios distintos.
Isso posto, percebe-se que a riqueza mítica Wajãpi é capaz de explicar todo o processo de criação do
mundo até o presente. Incluindo questões como o surgimento do mundo natural e do tempo e, até
mesmo, sobre o surgimento do elemento branco em sua história.
Outro indicativo que ainda pode ser observado na Arte Kusiwa é a relação entre a pintura corporal
e os objetos ornamentais, como: pulseiras, brincos, arte plumária e demais acessórios. A pintura
corporal sempre está acompanhada destes elementos. Da mesma forma, deve-se procurar descrever
a relação entre a arte gráfica e os distintos suportes, como: cestaria, materiais de madeira e cerâmica.
Objetos que também possuem suas funções específicas e possivelmente também norteiam o
elemento gráfico. Um bom exemplo é a distinção ente a cerâmica utilitária e a cerâmica ritualística,
possuidoras de variáveis gráficas também em função de sua morfologia. É, portanto, necessário,
incluir no Registro descrição mais detalhada desses elementos e suas reais funções sobre a prática
gráfica da Arte Kusiwa, já que podem se comportar com elementos modeladores ou simplesmente
como bens associados.
Por fim, por ser tratar de uma prática que remete a universo simbólico milenar, por ser uma prática
agregadora dos sentidos e significados legítimos da cultura local, acreditamos que a Arte Kusiwa
é merecedora de ser inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão como Bem Cultural de
natureza imaterial.
Belém, 16 de outubro de 2002
Luiz Severino da Silva Jr.
Superintendente Regional – 2a SR/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

Solicitação foi feita ao Senhor Ministro do Estado da Cultura, em 13 de maio de 2002, pelo Presidente do Conselho
das Aldeias Wajãpi/Apina, Aikyry Wajãpi.

A Instrução técnica da proposta foi desenvolvida pelo Conselho de Aldeias Wajãpi, com o apoio da Fundação
Nacional do Indio (Funai), juntando toda a documentação necessária, que é rica e bem explícita.
O Parecer Técnico foi emitido, em 16 de outubro de 2002, por Luiz Severino da Silva Jr, da 2a Superintendência Regional
do Iphan.
Fabrícia Guimarães Sobral Cabral, Coordenadora do Patrimônio Imaterial/Deprot, deu o Parecer Conclusivo, atestando que

Acima:
Panã (Borboleta).
Desenho: Jamy Wajãpi,
2000.

Ao lado: composição
a partir de repertório

Kusiwa.
Desenho: Viseni Wajãpi,
2000.
de padrões

está amplamente justificada a importância da Arte Kusiwa como formadora da identidade cultural do grupo indígena
Wajãpi e a importância de seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro, disseminando a representação
da arte ameríndia no mosaico da cultura brasileira, como consequência da inscrição da Arte Kusiwa, Cosmologia e
linguagem gráfica Wajãpi, no Livro de Registro das Formas de Expressões.
O Parecer da Projur, emitido pela Dra. Sista Souza dos Santos, em 21 de outubro de 2002, é o seguinte: “Pela Instrução
Processual se pode concluir que se justifica o Registro da ‘Arte Kusiwa’ ou ‘Arte Gráfica Wajãpi’, a qual poderá vir a ser
registrada no Livro das Formas de Expressão”.
[...] o processo, quanto ao aspecto formal está devidamente instruído, demonstrando que os procedimentos
necessários foram adotados e, até aqui, observadas as determinações legais, bem como as recomendações
regulamentares internas, motivo pelo qual se entende que a matéria está apta a ser submetida à apreciação do
Egrégio Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, de acordo com o # 4o do art. 3o do Decreto 3.551, de 4 de
agosto de 2000 que deverá deliberar a respeito da proposta de Registro.
O Aviso de que se estava procedendo ao Registro, assinado pelo Senhor Presidente do Iphan, foi publicado no Diário Oficial
da União do dia 23 de outubro, dando o prazo de 30 dias para qualquer reclamação.
Está sendo pedido o Registro de Arte Kusiwa – pintura corporal e Arte Gráfica Wajãpi, do povo Wajãpi do Estado do
Amapá, que se distingue, inclusive, em aspectos artísticos, de outros grupos com a mesma denominação de Wajãpi.
Dos autos, retiro as informações necessárias para o conhecimento e a deliberação deste Egrégio Conselho Consultivo.
Os índios Wajãpi, a que se referem os autos, falam uma língua Tupi-guarani e vivem no Estado do Amapá, numa região
de florestas e de serras. Atualmente, são 580 pessoas, sobreviventes de uma população que, no começo do século XIX,
teria sido de uns 6.000 indivíduos. Estão distribuídos em mais de 40 aldeias, numa terra que foi demarcada e homologada
em 1996. Sua vida é coordenada pelo Conselho das Aldeias, chamado Apina, cujo Presidente encaminhou o pedido de
Registro. Como outras populações indígenas do Brasil, nos últimos 30 anos, vem tendo marcada interação com a sociedade
nacional, que pode descaracterizar sua cultura.
Existem referências escritas sobre os Wajãpi (Oyampi), desde a primeira metade do século XIX, mas só a partir da década
de 1970 se intensificou a pesquisa. Hoje, eles são estudados e acompanhados pelo Museu do Índio (Funai), pelo Núcleo de
História Indígena e Indigenismo da Universidade de São Paulo e pelo Núcleo de Educação Indígena do Estado do Amapá.
O Presidente do Conselho das Aldeias, Apina, introduz seu pedido de Registro, afirmando:
Nós, do povo Wajãpi, temos uma tradição muito importante em nossa cultura, a Arte Kusiwa, que está ligada
a conhecimentos que são passados para cada nova geração e compartilhados por todos os membros de nossa
sociedade. Esses conhecimentos se encontram, principalmente, nos relatos orais que nós continuamos transmitindo
aos nossos filhos e que explicam como surgiram as cores, os padrões dos desenhos e as diferenças entre as pessoas.
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No passado, a Arte Kusiwa era aplicada somente na pintura corporal. Hoje em dia, ela continua a ser feita no corpo,
mas também na decoração de objetos, como os potes de cerâmica, para uso e para venda, em trançados de cestos,
em bolsas e tipoias. Os padrões Kusiwa têm seus próprios nomes e variações. Podem ser combinados de muitas
maneiras diferentes, que nunca se repetem, mas que são sempre reconhecidos por todos os Wajãpi como Kusiwa.
Nos últimos anos, o uso de papel e de canetas coloridas aumentou suas possibilidades de expressão.
Continuo citando dos autos:
A tradição gráfica que os Wajãpi denominam Kusiwa se aplica à decoração de corpos e objetos, envolvendo técnicas
e habilidades diversificadas, como o desenho, o entalhe, o trançado, a tecelagem etc. Sua função principal, no
entanto, vai muito além deste uso decorativo, pois o manejo do repertório de padrões gráficos é um prisma que
reflete de forma sintética e eficaz a cosmologia deste grupo, suas crenças religiosas e práticas xamanísticas. É uma
forma de expressão que evidencia, no seu uso cotidiano, o entrelaçamento entre a estética e outros domínios do
pensamento. Sua eficácia reside na capacidade de estabelecer comunicação com uma realidade de outra ordem, que
somente através do elenco codificado de padrões, e na mitologia, se pode conhecer. Narrativas orais e composições
gráficas colocam em cena seres que não podem ser vistos pelos humanos de hoje, mas cuja existência pode ser
acessada através dessas formas particulares de conhecimento e expressão.
[...] Diz a tradição oral desse grupo que a origem das cores e dos padrões gráficos remonta aos tempos primevos,
quando surgiram os ancestrais da humanidade atual. Não existiam nem cores, nem formas distintas entre os
habitantes do mundo, todos eram iguais, sem diferenças marcadas em seus corpos, em suas línguas ou em seus
conhecimentos e práticas de vida. Para organizar a vida em sociedade, o demiurgo Janejar promoveu a separação
entre homens e animais, destinando a cada um seu espaço diferenciado. Tal especiação ocorreu por ocasião de uma
grande festa em que todos, futuros homens e futuros animais, exibiam seus cantos e suas danças. A aparência era a
mesma para todos, mas não os repertórios musicais, nem os conhecimentos. Foi assim que uma parte dos primeiros
seres, que estavam dançando à beira do primeiro rio, caiu n’água e se transformou em peixes. Desde então, eles
servem de alimento para os humanos. [...]
Para se pintar, os Wajãpi utilizam sementes de urucum, gordura de macaco, suco de jenipapo verde, resinas
perfumadas. Representam peixes, cobras, pássaros, borboletas, objetos como lima de ferro. As pinturas aplicadas
no corpo não são tatuagens nem decalques, nem são marcas étnicas ou símbolos rituais. É sua tradição decorar
corpos e objetos, por prazer estético e desafio criativo.
Aramari
(jibóia aramari)
Desenho: Siro Wajãpi,
2000-2001.
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Três tipos de tintas são utilizadas para decorar o corpo. O vermelho-claro é obtido com sementes de urucum
amassadas e misturadas com gordura de macaco ou óleo de andiroba. O preto-azulado é obtido com a oxidação
do suco de jenipapo verde misturado com carvão. O vermelho-escuro é uma laca preparada com diversas resinas
de cheiro e urucum.
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Muitas vezes, essas tintas são aplicadas em justaposição, ou ainda sobrepostas. [...] Como pincel, utilizam-se finas
lascas de bambu – ou de talos de folhas de palmeira - sobre as quais são enrolados fios de algodão. Partes do corpo
podem ser decorados diretamente com o dedo ou com chumaços de algodão embebidos de tinta.

Anaconda
ou moju.
Desenho: Kasiripina.
Wajãpi, 2001.

A pintura corporal é uma atividade do cotidiano, realizada no âmbito familiar.
Cada padrão tem uma denominação específica e é reconhecido por qualquer adulto independentemente de sua
aldeia de origem.
O sistema Kusiwa proporciona à comunidade meios de adaptação a novas realidades. Narrativas são reelaboradas,
novos padrões decorativos são apreendidos e reformulados, mas sempre no sentido de uma apropriação incorporada
ao sistema de valores e significados mais vastos.
O objeto do Registro e o que se trata de salvaguardar são os modos de execução em conformidade com uma tradição reconhecida pelos membros mais idosos do grupo, os quais se preocupam com o destino dessa tradição frente a um interesse
muito grande dos jovens pelos bens, conhecimentos e tradições da população nacional.
Não cabe ao Iphan congelar a tradição, através do Registro, mas “garantir o respeito e a proteção dessa arte pertencente
aos Wajãpi como uma tradição coletiva de sua cultura”, nas palavras do Presidente do Conselho das Aldeias/Apina. Para
garantir o respeito e a proteção, o Iphan deverá acompanhar seu desenvolvimento. Esse acompanhamento será feito,
basicamente, e em primeira instância, através de um Plano de Gestão que envolve o Museu do Índio (Funai), o Conselho
das Aldeias Wajãpi/Apina, o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da Universidade de São Paulo e o Núcleo de
Educação Indígena do Estado do Amapá.
A tramitação do processo se completou rapidamente e nenhuma objeção foi encontrada para se registrar como “Patrimônio
Nacional” um bem específico de uma comunidade indígena viva. Com isso se reconhece que essas comunidades fazem parte
da grande nação brasileira e têm direito às suas próprias história e cultura. Outros Registros semelhantes deverão seguir.
Estou orgulhoso de poder relatar este primeiro processo.
Meu Parecer é que se registre Arte Kusiwa — pintura corporal e Arte Gráfica Wajãpi no Livro das Formas de Expressão.

São Leopoldo, 2 de dezembro de 2002
Pedro Ignácio Schmitz
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CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da fase de Instrução técnica do Processo de Registro do Círio de Nossa Senhora de
Nazaré em Belém (PA), como bem do Patrimônio Cultural Brasileiro, iniciada em dezembro de 2001, em atenção
à solicitação dirigida ao presidente do Iphan pela Arquidiocese de Belém, Obras Sociais da Paróquia de Nazaré e
Diretoria da Festividade de Nazaré, com o apoio do Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará.
Na verdade, a instauração do processo foi precedida por algumas iniciativas da diretora do antigo Departamento de
Identificação e Documentação, Célia Corsino, e da 2a Superintendência Regional do Iphan, então conduzida por Elizabeth
Nello Soares, voltadas para o levantamento da documentação histórica e o registro em vídeo do conjunto das celebrações do
Círio, bem como para a conscientização dos organizadores da festa quanto à legislação do Registro. Essas iniciativas foram
estimuladas pelo Ministro da Cultura, Francisco Weffort, que após conhecer o Círio de Nazaré, no ano 2000, manifestou
publicamente, em diversas oportunidades, que esse mereceria ser reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Por tudo
isso, o Círio de Nazaré foi o bem cultural escolhido, na categoria Celebrações, para testar os procedimentos de Instrução
técnica, conforme a recomendação do Conselho do Patrimônio Cultural do Iphan.
As pesquisas realizadas para identificar e documentar o complexo cerimonial e o contexto de produção do Círio de
Nazaré, conduzidas com base na metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), permitiram reunir e
sistematizar um amplo e consistente conjunto de conhecimentos sobre esse bem cultural. Estudos históricos, sociológicos
e antropológicos, encontrados em vasta bibliografia, bem como matérias jornalísticas e documentação iconográfica,
fotográfica e videográfica, além de entrevistas e da observação direta de rituais, procissões e outras expressões constitutivas
da festa, em 2002, permitiram produzir a descrição densa do Círio de Nazaré. Descrição esta consubstanciada no material
resultante do inventário e sintetizada no Dossiê conclusivo da fase de Instrução, com todos os Anexos que o acompanham
e constam do presente processo. Entre os quais, foram selecionados e juntados três vídeos, que dão conta dos aspectos
mais relevantes da celebração.
Deve-se destacar a ocorrência de muitas mudanças institucionais, tanto no Iphan quanto no MinC, durante o período de
Instrução desse processo. Houve troca de dirigentes, em todos os escalões. Foram promovidas várias reformulações na
estrutura desses órgãos, atingindo particularmente a área responsável pelos procedimentos de Registro de bens culturais de
natureza imaterial, que hoje se encontra no Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) (Decreto no 5.040, de 07/04/2004).
Ainda em fase de estruturação, o DPI assumiu apenas algumas das antigas funções do Departamento de Identificação e
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Documentação (DID). Em razão disso, a partir de 2002, aumentaram as habituais dificuldades para liberação dos recursos
(do Convênio MinC) e para o acompanhamento dos trabalhos por parte da (reduzidíssima) equipe do DID/DPI, responsável
desde o início pela supervisão dos trabalhos. É também por essas razões que, em grande parte, o mérito pela Instrução
do presente processo cabe à equipe da 2a Superintendência Regional, coordenada pela arquiteta Maria Dorotéa de Lima.

Foto:
Luiz Braga, 2004.

O conhecimento produzido permitiu estabelecer que a procissão do Círio de Nazaré, realizada no segundo domingo de
outubro, a cada ano, desde 1793, em Belém do Pará, constitui o clímax dos rituais de celebração de Nossa Senhora de
Nazaré, que têm início na procissão da Trasladação, na noite de sábado, e encerramento nos rituais do Recírio, quando
a imagem Peregrina se despede dos devotos e é recolhida ao seu nicho, onde permanece guardada até o Círio seguinte.
Essas procissões, com suas idas e vindas, revivem e atualizam, na memória coletiva, o mito de origem do “achado” e das
“fugas” da imagem original da santa.
Em torno desse núcleo principal, se agregam outros rituais e expressões de caráter sagrado e profano, como ocorre com
as demais festas de santo, por esse Brasil infinito. Todos são constitutivos da grande celebração do Círio de Nazaré hoje.
Entretanto, é preciso notar que a “pororoca” humana que se forma – com cerca de um milhão e meio de pessoas – na
procissão do Círio de Nazaré em Belém, só encontra paralelo na principal peregrinação a Meca, terra do profeta Maomé,
na Arábia Saudita, onde se reúnem cerca de dois milhões de devotos islamitas. No Brasil, a celebração que se aproxima em
dimensão à popularidade do Círio, talvez seja a da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que se celebra na cidade
de mesmo nome, em São Paulo.
A devoção a Nossa Senhora de Nazaré e a celebração do Círio são elementos fundamentais da identidade cultural dos
paraenses. Profundamente enraizada no cotidiano da população, a devoção se expressa nos pequenos altares com imagens
da santa nas casas, nos bares e oficinas, farmácias e casas comerciais, nas bancas do Ver-o-peso, nas repartições públicas,
nas agências de viagem, nos bancos, em hotéis. Se, por um lado, a pequena imagem da santa Peregrina é venerada como
símbolo sagrado do Círio, despertando fervor religioso, emoção e lágrimas nos que a vislumbram nas procissões, por
outro, nas representações do imaginário coletivo amazônida, Nossa Senhora de Nazaré é uma paraense, cultiva os mesmos
hábitos e gostos, tem as mesmas preocupações quanto aos problemas locais e ao meio ambiente, frequenta os autos
teatrais que questionam com irreverência todas as ordens. É tratada com a intimidade de pessoa da família, como expressa
a música popular local, lançada por ocasião do Círio 2003:
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Nazaré (zouk da Naza)
Almir Gabriel
Nazaré chegou por aqui já era santa
e aqui já era aqui no mesmo lugar
se acocorou pra beber água, a chuva caiu
resolveu ficar
tirou palha, envira, cipó, galhinho de pau
fez uma casinha, arrumou cozinha e quintal
assou peixe, fez avoado, tirou açaí
sem nada magoar
Naza, Nazarezinha, Nazaré rainha,
Nazaré, mãe da terra, mãezinha
me ajuda a cuidar.

Foto:
Luiz Braga, 2004.

A celebração do Círio de Nazaré reaproxima os paraenses que vivem fora do estado e da capital, que assim reafirmam seus
laços de pertencimento, de identidade cultural. É o grande momento de reencontro das famílias, dos amigos, das tradições
da terra natal, cujo ponto culminante de congraçamento se dá em torno da mesa, no Almoço do Círio, quando são servidos
os pratos típicos da cultura paraense, o pato no tucupi e a maniçoba. Daí porque o Círio representa, para os paraenses, o
Natal que aproxima os cristãos de todo o mundo. Possivelmente, a reprodução do Círio de Nazaré, em vários lugares do
Brasil, como em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, se deve aos migrantes que não conseguiram voltar para participar da
grande celebração em Belém. A devoção e a festa viajam no imaginário e na saudade dos que partiram, fixando-se como
espaço de evocação da terra distante, de reafirmação de suas referências culturais. Por tudo isso, dadas sua abrangência e
sua capacidade de agregação social, a celebração do Círio de Nazaré é a expressão da religiosidade popular, configurando-se como uma síntese possível do que somos nós os brasileiros, conforme escrevemos (Ana Gita de Oliveira e eu) no projeto
de implantação do INRC na 2a SR, em novembro de 2001.
Por outro lado, não se pode esquecer que esta celebração, como as demais festas de santo, é também um espaço
permanente de conflito, entre os modos de expressão da devoção popular e as tentativas de controle e manipulação dos
aspectos sagrados e profanos da festa, por parte das autoridades eclesiásticas e dos poderes públicos. Tais conflitos são
registrados desde a origem e em todo o processo histórico do Círio de Nazaré. É no embate entre essas duas visões que
ocorrem as transformações da celebração, quando procissões e novos rituais são inventados ou suprimidos, quando novos
símbolos são construídos ou ressignificados, como é o caso da corda. Introduzida na procissão do Círio em 1855, para puxar
do atoleiro o carro que conduzia a santa, a corda se transformou, para os devotos e promesseiros, na representação do elo
que os une a Nossa Senhora de Nazaré. Tanto quanto as imagens da santa, a original e a Peregrina, a corda constitui um
dos principais símbolos do Círio de Nazaré.
No contexto dessa grande festa, estão vivos e presentes os modos como os paraenses, e os amazônidas em geral, procuram
se comunicar, de diversas formas rituais e simbólicas, entre si e com Nossa Senhora de Nazaré. Estão presentes também as
formas que os diferentes grupos formadores dessa sociedade encontram para ressignificar, traduzir e transgredir o peso de
sua ordem e de suas contradições (conforme Carlos Brandão). No complexo cerimonial do Círio de Nazaré, simultaneamente
às inúmeras expressões de devoção religiosa, há espaço para as expressões das linguagens artísticas e da cultura popular,
na Feira dos Brinquedos de Miriti, no Auto do Círio, no Arrastão do Boi Pavulagem, no Arraial da Festa. Há espaço também
para a expressão dos grupos homossexuais que, na Festa das Filhas da Chiquita, homenageiam (e utilizam) Nossa Senhora
de Nazaré a seu modo, para defender suas causas.
Assim, considerando o processo dinâmico de transformação, reiteração e atualização dos rituais e expressões que constituem o
Círio de Nazaré; considerando a estrutura empresarial da organização da festa; e considerando, por fim, os efeitos do Registro
e das demais medidas de salvaguarda que se pretende implementar para estimular sua continuidade, entendeu-se que seria
necessário delimitar o objeto do Registro, em termos do que são seus elementos essenciais – aqueles sem os quais o Círio
não existiria – e quais são as expressões associadas à festa, ainda não sedimentadas pelo tempo e pela tradição. Aplicaram
se, para tanto, os critérios de continuidade histórica e da tradição que se reitera e atualiza, mantendo para os devotos do
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Círio o vínculo do presente com o passado, chegando-se à definição dos seguintes elementos essenciais desta celebração: as
procissões da Trasladação e a do Círio; as imagens da santa, a original e a Peregrina; a corda e a berlinda; o almoço do Círio; o
Arraial; as alegorias da procissão do Círio; a Feira e os Brinquedos de Miriti; as cerimônias e a procissão do Recírio.
Diante da complexidade das celebrações em geral, e do Círio de Nazaré em particular, e das demais considerações acima
mencionadas, nos parece altamente pertinente fazer a distinção entre os elementos essenciais, os elementos associados e
outras expressões culturais agregadas à manifestação. No entanto, o Registro de um bem cultural, datado, deve dar conta
de todos os seus aspectos culturais constitutivos, independentemente de sua categoria. Não se pode esquecer que várias
manifestações associadas, e outras expressões agregadas à Festa do Círio, são espaços de apropriação do culto, como
as romarias, ou de reprodução e continuidade da devoção, como o Círio das crianças; as peregrinações domésticas das
imagens da santa Nazaré pelos diversos bairros de Belém; o concurso de redação.
Nesse sentido, ao ser aprovado o Registro da Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará, sua inscrição no
Livro das Celebrações deverá contemplar os elementos essenciais, definidos no objeto do Registro do Dossiê, e mencionar
as celebrações associadas e os outros bens culturais associados, todos constitutivos do Círio Contemporâneo, constantes
do mesmo Dossiê.
Pelo exposto, creio que estão plenamente apresentados no presente processo os elementos necessários para subsidiar e
fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro da Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e seu consequente
reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.
No que diz respeito às questões, acima apresentadas, quanto à distinção entre os elementos constitutivos da celebração e à
delimitação do objeto do Registro, temos certeza de que o relator do processo e demais membros do Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural terão muito a contribuir. Até porque, sendo este um procedimento inaugural, dirigido à preservação
de bens culturais de natureza processual e dinâmica, acreditamos que as práticas institucionais deverão ser aperfeiçoadas
no processo, em parceria com os grupos proponentes e demais instituições envolvidas, se não se perder de vista que, para
cumprir seus objetivos, tais práticas também deverão ser, necessariamente, dinâmicas e flexíveis.
S. M. J. – é este o nosso Parecer.
Brasília, 17 de agosto de 2004
Ana Claudia Lima e Alves
Gerente de Registro
Foto:
Luiz Braga, 2004.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

T

rata-se da relatoria do processo no 01450.010332/2004-07, referente à inclusão no Livro de Registro de Celebrações,
como Patrimônio Cultural Brasileiro, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Belém do Pará.

Foto:
Raul Alves, 2019.

Sabemos que, no âmbito da preservação de bens culturais, desenvolveu-se nas últimas décadas, no plano internacional
como no nacional de diversos países, crescente preocupação com o denominado Patrimônio Imaterial ou intangível.
Desdobramento e alargamento do interesse inicial na preservação do patrimônio material, o tema deu e dá oportunidade a
muitas discussões, desde sua fundamentação conceitual até os procedimentos de implementação.
No Brasil, a matéria foi definida na própria esfera constitucional: pelo art. 216 da Constituição Federal, que distingue entre
os bens de natureza imaterial e refere-se expressamente às formas de expressão e aos modos de criar, fazer e viver. Mais
tarde, do seminário “Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção” realizado em 1997, originou-se a Carta de
Fortaleza, que propunha e recomendava, entre outros aspectos, o aprofundamento da reflexão conceitual sobre o assunto,
a realização de inventário desses bens no país, a criação do instituto jurídico do Registro e a abordagem ampla da questão,
“buscando valorizar as formas de produção simbólica e cognitiva”.
A partir daí, desenvolveram-se atividades em grupos de trabalho no âmbito do Ministério da Cultura e no âmbito normativo,
de modo que, na Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998 e no Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, foi instituído o
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, determinando-se a existência de quatro Livros de Registros, dos Saberes,
das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares.
O espírito que presidiu a elaboração de tais normas foi bem sintetizado pela Dra. Maria Cecília Londres Fonseca, no texto
“Referências culturais: base para novas políticas de patrimônio”, ao dizer:
[...] pensar a preservação de bens culturais a partir da identificação de referências culturais [...] significa adotar uma
postura antes preventiva que “curativa”. Pois trata-se de identificar, na dinâmica social em que se inserem bens e práticas
culturais, sentidos, e valores vivos, marcos de vivências e experiências que conformam uma cultura para os sujeitos que
com ela se identificam. Valores e sentidos esses que estão sendo constantemente produzidos e reelaborados, e que
evidenciam a inserção da atividade de preservação de bens culturais no campo das práticas simbólicas.
A celebração – caso do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém – foi e é, em diferentes culturas, um elemento
importante da vida social, cristalizando atitudes e valores em determinados marcos. Tornou-se objeto de estudos, numa
perspectiva acadêmica, a partir da antropologia oitocentista, chegando um pouco mais tarde à sociologia e à história,
esta na sua vertente de “história cultural” ou “das mentalidades”. A interdisciplinaridade, como ocorre por exemplo nos
estudos de memória coletiva e de memória social, é procedimento indispensável para a compreensão do fenômeno.
A celebração, sob a forma comemorativa ou não, tem
[...] um sentido lúdico e um sentido memorativo. Seu caráter de festa complementa-se pelo aspecto da celebração
de uma lembrança. Se a festa corresponde à necessidade psicológica da quebra da rotina, a lembrança de um
acontecimento corresponde à necessidade social da auto-identificação. Reunidas na comemoração, as pessoas
festejam a lembrança do acontecimento, impedindo que os dias, meses e anos sejam sempre iguais. Ademais,
permitem que sejam reforçados os traços culturais e os valores que se desejam ver preservados – é a vivência, com
mais intensidade, dos símbolos que traduzem a própria identidade. Estando certo Cassirer, para quem o homem
é efetivamente um animal simbólico, então estaremos falando, no âmbito coletivo, de uma das condições de
existência das sociedades.
Antropólogos e historiadores que se voltaram para o estudo do tema das comemorações em geral concordam que, nas
diferentes culturas, tanto “modernas” quanto “primitivas”, a comemoração social envolve algumas características comuns.
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Luiz Braga, 2004.

Tais características são encontradas em todas as culturas ou na maioria delas, sem prejuízo da existência de outras, em
maior quantidade, peculiares a cada uma. Assim, a comemoração social envolve, pelo menos, duas características que
determinam profundamente sua razão de ser.

A IDENTIDADE COLETIVA
A comemoração sublinha os aspectos que tornam aquele grupo único, distinto dos demais, com valores, crenças e realizações
compartilhados por todos os seus membros, como se a eles individualmente pertencessem. A identidade coletiva torna-se,
por sua vez, instrumento indispensável da coesão grupal. Esta, pelo compartilhar de valores, crenças e realizações, reforçase permitindo a definição de objetivos sociais comuns. A coesão grupal era condição indispensável à sobrevivência da
comunidade e, por essa razão, observa-se em vários grupos ágrafos a preocupação com o mais absoluto respeito às regras
ditadas pelo costume. A história do direito e a antropologia jurídica estudam essas questões, sublinhando como o conceito
de justo nestas sociedades associava-se à manutenção da unidade grupal e não à de direitos individuais.
Os estudos de Halbwachs, Hobsbawm, Nora e Hartwig, para lembrar autores de tradições culturais e intelectuais diversos,
permitem desenvolver a questão da espontaneidade e do voluntarismo ideológico nas comemorações e celebrações. O
primeiro caso encontra-se muito mais no âmbito daquilo que Halbwachs denomina a memória coletiva, espontânea –
mas não necessariamente desinteressada, já que se refere a valores e, portanto, a escolhas – enquanto o segundo caso
corresponde ao uso ideológico dos eventos celebrativos ou comemorativos. Os nacionalismos dos séculos XIX e XX deram
demonstrações sobejas desse segundo caso.
Deve ser lembrado ainda que, como falamos do território simbólico das práticas sociais, sempre é muito difícil a existência,
em estado puro de uma ou outra forma de memória, sendo, mais frequente a sua interseção, o que por sua vez gera
outro tipo de questão, o da autenticidade das formas de expressão, sua relação com uma efetiva ou suposta “essência”
do fenômeno, a admissão de seu caráter conatural, imutável, ou histórico: não podemos esquecer que os atores das
celebrações ou comemorações, bem como os que refletem sobre elas, não são, em geral, acadêmicos com um objeto
de estudo delimitado por seus instrumentos conceituais e metodológicos, mas indivíduos nelas envolvidos, cujos juízos
refletem valorações de caráter simbólico, e não perspectivas epistemológicas de análise.
Tudo isso se reflete nas celebrações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, como em outros – diríamos a rigor, em todos –
eventos semelhantes. Aparece, também, na documentação coligida para a Instrução do processo, com exemplos que podem
ser encontrados ao longo dos mais de dois séculos de sua existência. A percepção de memórias em conflito e as disputas pela
apropriação da celebração foram bem observadas em um dos Pareceres do presente processo, no qual se observa que
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[...] não se pode esquecer que esta celebração, como as demais festas de santos, é também espaço permanente de
conflito, entre os modos de expressão da devoção popular e as tentativas de controle e manipulação dos aspectos
sagrados e profanos da festa, por parte das autoridades eclesiásticas e dos poderes públicos. [...] É no embate entre
essas duas visões que ocorrem as transformações da celebração, quando procissões e rituais são inventados ou
suprimidos, quando novos símbolos são construídos ou resignificados, como é o caso da corda” (Parecer de Ana
Claudia Lima e Alves, Gerente de Registro, fl. 4-5).
Do ponto de vista histórico, recorde-se que o “Círio de Nossa Senhora de Nazaré” corresponde a uma devoção popular, de
origem portuguesa, a Nossa Senhora de Nazaré. Encontrada na Extremadura portuguesa, em Nazaré e também no norte
de Portugal, imbrica-se por sua vez na tradição medieval, com procissões e representações de lutas contra os mouros.
A historiografia do assunto – Artur Viana, Manoel Braga Ribeiro, Ernesto Cruz, Florêncio Dobirin e Câmara Cascudo –
identifica sua origem paraense no século XVIII, embora referências ao culto à santa de Nazaré apareçam desde o século
XVII. Antes do Círio ou da procissão propriamente dita, já havia romarias à imagem da santa guardada numa capela, o que
parece corroborar sua origem popular. Mas a “data inaugural” do Círio é a da realização da primeira procissão, realizada
em 8 de setembro de 1793, por determinação do governador do Grão-Pará e Rio Negro, Francisco de Souza Coutinho, em
colaboração com então administrador do bispado, arcipreste José Monteiro de Noronha. O evento consistiu, como narram
as fontes coevas, nas quais se baseiam os autores, numa procissão que levou a imagem, já objeto de devoção popular, do
palácio do governo à capela/ermida, com acompanhamento de tropas de infantaria e cavalaria, membros do governo e da
câmara de Belém e da população em geral.
O “Círio de Nossa Senhora de Nazaré” possui, portanto, um início “oficial” em 1793, apropriado que foi pelo governo da
capitania, com a colaboração da Igreja. Sendo a época de acentuado regalismo, não é descabido conjecturar, com apoio
indireto nas fontes disponíveis, que a devoção popular preexistente foi absorvida pelas autoridades portuguesas – mais do
que pelo submisso clero secular da época – como uma estratégia de identidade e coesão social. Verificar-se-ia, então, o
encontro entre uma memória coletiva espontânea, enraizada em antigas reminiscências e avatares ibéricos, com a memória
social representada pela ação do governo Sousa Coutinho.
A evolução posterior da celebração, ao longo dos séculos seguintes, aponta para este entrecruzamento de memórias e
apropriações. A supressão ou inclusão de novos elementos por todo esse período refletem, assim, a riqueza cultural e ao
mesmo tempo a complexidade do fenômeno, que não pode ser considerado à luz de características excludentemente
“religiosas”, “sociais” ou “políticas”. O mundo simbólico é excessivamente complexo e sutil para ser apreendido por
apercepções monovalentes”.
Na Instrução do presente processo, valoriza-se o “Círio de Nossa Senhora de Nazaré” como sendo caracterizado pela
continuidade histórica, pela colaboração de diferente etnias, algumas formas de sincretismo e intensa mobilização popular.
Poder-se-iam acrescentar a esses aspectos a intensa manifestação de fé publicamente demostrada, em que as devoções,
intensamente vividas, saltam aos olhos e à sensibilidade do observador mais desavisado; a identidade cultural paraense
que nele se expressa, dos costumes à alimentação; e a coesão social que evidencia, desde o século XVIII. Neste aspecto,
a transversalidade social é um traço cristalino da celebração, de fidalgos a escravos e indígenas que acompanharam a
primeira procissão, da elite imperial (como a baronesa de Belém) aos escravos e indígenas oitocentistas,
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até aos diferentes segmentos da sociedade paraense (além de romeiros de outras partes do país e do
nordeste) ao longo do século XX.
É de justiça ressaltar, ainda, a correção e o apuro técnico do trabalho realizado pelos especialistas
do Iphan na Instrução do processo, o que permitiu a identificação dos componentes do Círio e a
avaliação de seus significados.
Em conclusão, pelo espírito da legislação e da construção doutrinária que a
fundamenta e pela expressividade do fenômeno religioso e cultural que
representa, o “Círio de Nossa Senhora de Nazaré” de Belém do Pará
preenche todos os requisitados para ser considerado Patrimônio Cultural
Brasileiro, devendo ser inscritos no Livro das Celebrações do Iphan.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2004
Arno Wehling
Conselheiro
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SAMBA DE RODA DO RECÔNCAVO BAIANO

PARECER TÉCNICO

E

ncaminhamos aqui Parecer Técnico sobre o Registro do Samba de Roda como Patrimônio Cultural do Brasil, assim como
sobre a candidatura dessa manifestação da nossa cultura popular, à “III Proclamação da Unesco das Obras-primas do
Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”.

A pesquisa realizada por equipe dirigida pelo Sr. Carlos Sandroni reuniu um conjunto de conhecimentos importantes sobre
o Samba de Roda do Recôncavo Baiano.
Ficou demonstrada nessa pesquisa a influência que o Samba de Roda do Recôncavo Baiano teve no seu sucessor, o samba
carioca, com as devidas repercussões nacionais e intencionais.
A pesquisa situou o contexto da existência do Samba de Roda reunindo testemunhos de beleza, criatividade e engenho
exaltados por observadores das mais variadas origens, bem como suas raízes datando de mais de 140 anos no processo de
mistura cultural que caracteriza o Brasil.
O Dossiê apresentado pelos pesquisadores nos demonstra como “raiz e berço do samba carioca” o Samba de Roda, através
da imigração baiana para o Rio de Janeiro, as festas da Tia Ciata e outras típicas da época, a ponto de termos a “Ala das
Baianas” como referência indispensável nas Escolas de Samba.
A guarda da tradição do Samba de Roda vem sendo exercida por núcleos devotados em que as pessoas passam a tradição
de pais para filhos; e modalidades são preservadas, como o “corrido” e o “chula”. Dezenove municípios já foram mapeados
e considerados importantes por sediarem associações e amigos do Samba de Roda e onde a população mais humilde, ao
divertir-se, preserva nossa memória nos cantos, danças e instrumentos típicos dessa manifestação cultural.
O resultado do trabalho produzido nos trouxe os elementos que nos permitem emitir um Parecer favorável à inscrição do
Samba de Roda do Recôncavo Baiano no Livro de Registro das Formas de Expressão.
Este é o nosso Parecer.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2004
Turíbio Santos
Diretor do Museu Villa-Lobos/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO

O

processo de Registro do “Samba de Roda no Recôncavo Baiano” no Livro das Formas de Expressão é o quarto pedido encaminhado a este Conselho e o segundo a ser indicado para o Livro em questão. Perfeitamente adequado,
como os que o antecederam, aos termos de Decreto no 3.551/2000, apresenta, no entanto, particularidades tanto
na forma de seu encaminhamento quanto à própria natureza do objeto, características que o singularizam e que serão
levadas em consideração no presente Parecer.
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Entendo que essas particularidades, que a princípio poderiam constituir problemas para uma Instrução bem fundamentada,
na verdade se revelaram desafios que vieram enriquecer o entendimento dessa manifestação em particular e da própria
noção de Patrimônio Imaterial. O conhecimento gerado pela Instrução do processo vem, portanto, contribuir para a construção dessa noção, formulada recentemente e ainda pouco elaborada, tanto no Brasil quanto no contexto internacional.
Nesse sentido, considero que a decisão tomada pela Comissão instituída pelo Ministro Francisco Weffort em 1998 para propor instrumento legal voltado para a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro tem se mostrado, na prática, o caminho
mais frutífero para a construção desse campo semântico que é também objeto de política pública. Refiro-me à decisão de
não definir, no texto do decreto, um “conceito” de Patrimônio Imaterial, remetendo apenas ao artigo 216 da Constituição
Federal de 1988 e deixando que o próprio processo de aplicação do decreto vá criando uma jurisprudência a partir da análise dos pedidos apresentados.
Com essa estratégia, todas as informações e análises reunidas em Instruções, Pareceres e documentos produzidos no cumprimento das exigências burocráticas de andamento dos processos adquirem um valor suplementar, na medida em que,
uma vez consolidadas em bancos de dados e em trabalhos de caráter analítico e teórico, constituem a base para a formulação de políticas para o setor. E, nesse processo, acredito que o papel do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural,
enquanto representação da sociedade, necessariamente será, conforme reivindicado por vários conselheiros em mais de
uma ocasião, e proposto pelo DPI do Iphan, o de parceiro na formulação e avaliação de políticas, e não apenas de instância
decisória no julgamento dos processos caso a caso, como tem ocorrido com os tombamentos.
Acredito também que a proposta de regulamentação do decreto, e a sistemática de sugestão de critérios e prioridades – já
encaminhados a esse Conselho – constituirão balizamentos sólidos e indispensáveis ao bom andamento de sua aplicação,
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tanto para as instâncias técnicas e decisórias quanto para a sociedade, no sentido de dar consistência e visibilidade a noções
ainda nebulosas, haja vista a frequente confusão de “Registro” com “Tombamento”.
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Com essa dinâmica, cria-se um campo de diálogo constante entre as várias instâncias envolvidas – incluindo, como é indispensável no caso de um “patrimônio cultural vivo”, os produtores e transmissores dos bens culturais de natureza imaterial
– que certamente contribuirá para práticas políticas mais ágeis e democráticas.
Considero que a Instrução do processo do “Samba de Roda do Recôncavo Baiano” cumpre plenamente as exigências de
rigor na pesquisa etnográfica e de sensibilidade para os aspectos políticos de sua motivação. Em um curtíssimo espaço de
tempo, a equipe coordenada pelo Professor Carlos Sandroni realizou um trabalho exemplar no sentido de fornecer não só
os elementos para uma avaliação da pertinência de se registrar o bem em questão como também de estabelecer desde o
início uma relação de diálogo com os grupos de samba de roda, apresentando, como base nesse contato, sugestões pertinentes para sua salvaguarda.
Tendo como fundamento o exame da documentação que me foi encaminhada, como premissa o estabelecido no Decreto
no 3.551, e como orientação as considerações feitas acima, passo à apresentação do meu Parecer.
ANÁLISE DO PROCESSO
O pedido de Registro do “Samba de Roda no Recôncavo Baiano”, encaminhado ao Iphan em 13 de agosto de 2004, foi
precedido pelo lançamento da candidatura do samba à terceira edição do programa da Unesco intitulado “Proclamação
das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”, amplamente divulgado pela imprensa em março e abril
desse ano. Essa decisão, apresentada pelo próprio Ministro da Cultura, teve grande impacto, provocando um debate em
torno da proposta.
A abertura do processo junto ao Iphan, feita em 13 de agosto de 2004, com base em pedido encaminhado por três associações da região do Recôncavo Baiano, é fruto de um amadurecimento da primeira proposta mencionada acima e já no curso
da elaboração do Dossiê para a Unesco. Embora o mesmo tenha ocorrido com o processo de Registro da “Arte Kusiwa dos
Wajãpi”, nesse caso a situação era bem mais complexa em vários aspectos: na definição do objeto, na necessária articulação
com os grupos envolvidos com o bem em questão e na elaboração de um plano de salvaguarda.
Se no caso da Arte Kusiwa dos Wajãpi a construção do objeto do pedido de Registro foi bastante facilitada pelo trabalho
junto a esse grupo indígena, por muitos anos, do Núcleo de História Indígena e Indigenismo da USP, coordenado pela
antropóloga Dominique Gallois, aqui tratava-se de circunscrever no amplíssimo e difuso contexto do samba brasileiro uma
manifestação que fosse espacialmente delimitável, culturalmente relevante e, sobretudo, cuja distinção, no universo musical
e coreográfico tão diversificado do samba, estivesse fundada numa justificativa consistente. Decisão técnica mas também
política, dada a importância do samba como “símbolo musical da nacionalidade”(p. 69) na medida em que o sentido do
termo “samba” foi adquirindo uma amplitude e uma polissemia que levam, frequentemente, a que seja identificado à MPB
em suas ricas e inumeráveis versões.
A leitura da Instrução do processo demonstra, no meu entender, o acerto da proposta e a consistência na construção do
objeto. O principal argumento apresentado – o fato de o samba de roda baiano estar na origem do samba carioca, o que
é comprovado por várias fontes históricas citadas – vem ao encontro do requisito de “continuidade histórica” mencionado
no parágrafo 2o do artigo 1o do Decreto no 3.551/2000. Além disso, esse fato é pouquíssimo conhecido pela maioria dos
brasileiros, e, sem medo de incorrer em exagero, poderíamos dizer que é quase uma questão de justiça tornar pública essa
informação e conferir a essa manifestação o devido reconhecimento enquanto Patrimônio Cultural Brasileiro. Nesse sentido
– e, no meu entender, muito mais apropriadamente do que no caso de um eventual Registro do “samba” –, a outorga do
Registro ao samba de roda do Recôncavo Baiano viria cumprir uma das principais motivações para a criação desse instituto
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legal: propiciar o desenvolvimento de uma política de Patrimônio Cultural mais inclusiva e mais representativa da diversidade cultural brasileira, privilegiando aquelas manifestações que, embora apresentem “relevância nacional para a memória, a
identidade e a formação da sociedade brasileira” (art. 1o par. 2o do Decreto no 3.551/2000), não gozam de reconhecimento
nem de valorização por parte da sociedade (o que considero a forma mais eficiente de salvaguarda), nem dos benefícios
da proteção via direitos legalmente regulamentados (como o direito de autor, de propriedade intelectual, de patente etc.).
Citando o texto do Dossiê, quando esse reconhecimento se dá, expressa
a distância que vai da valorização nos meios de comunicação de massa a uma valorização no seu contexto original.
As idéias preponderantes sobre as relações entre “música popular” e “música folclórica” estabelecem que essa última
é a “raiz”, uma espécie de sobrevivência anacrônica, na qual a primeira se inspira e se vivifica (p. 61).
Esse, aliás, é um dos maiores desafios para as políticas voltadas para o Patrimônio Imaterial: ir de encontro a uma conotação
de “primitivismo” que se atribui aos bens culturais de natureza imaterial, que, ao mesmo tempo em que os idealiza como
resquícios puros de um passado, e fonte para a criação contemporânea, termina por “aprisioná-los” em determinadas
versões e – o que é mais grave – em determinadas condições de produção, associando a criatividade dos produtores às
carências de seu modo de vida. Essas são posturas que costumam estar embutidas na exigência de autenticidade, criando-se, assim, uma correlação quase perversa entre valor cultural e desvalorização social. Não é de surpreender, portanto, que
um dos principais riscos de desaparecimento dessas manifestações deva-se ao repúdio ou, no mínimo, à indiferença das
novas gerações, que preferem se identificar com os valores veiculados a partir dos grandes centros urbanos pelos meios
de comunicação de massa. Trabalhar no sentido de entender os bens culturais de natureza imaterial como expressões de
nossa diversidade cultural significa quebrar essa equação de lugares marcados e contribuir para que sua produção e sua
transmissão possam retomar plenamente sua vitalidade.
Voltando ao caso do samba de roda, o fato de essa expressão ter suas raízes na cultura afro-brasileira desenvolvida no
contexto da escravidão vem reforçar o argumento da continuidade histórica, assim como a presença de elementos da cultura trazida pelos europeus (por exemplo, o prato e a faca) e mesmo de elementos caboclos. Do mesmo modo, a pesquisa
demonstra que o samba de roda tem um caráter “sincrético”, pois é tocado e dançado tanto em festas religiosas católicas
quanto em cultos de candomblé.
Ao argumento da “continuidade histórica” se soma a caracterização do samba de roda como uma manifestação singular quanto à sua expressão musical e coreográfica. A minuciosa descrição feita na Instrução do processo identifica dois
tipos de samba de roda – “chula” e “corrido” – diferenciando-os a partir dos instrumentos utilizados, das peculiaridades
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rítmicas, musicais e coreográficas e da codificação da participação de homens e mulheres. A própria utilização do termo
“sambador/a” para designar os participantes os diferencia dos “sambistas” do samba carioca, gênero identificado como
“samba brasileiro”, e cuja representação, sobretudo no exterior, é muito marcada pelas imagens dos desfiles das escolas
de samba no período do Carnaval.
Embora todos esses traços contribuam para distinguir o samba de roda das manifestações contemporâneas mais
conhecidas do samba, há um traço enfatizado no texto da Instrução que, a meu ver, constitui um dos valores mais
significativos dessa forma de expressão da cultura nacional, e que é característico também do pagode (em sua versão
tradicional) e de outras versões do samba brasileiro: a “espontaneidade” de sua ocorrência, constuindo-se como uma
forma de expressão profundamente internalizada nos indivíduos e grupos que o têm como parte de seu repertório cultural.
A própria expressão “o samba acontece” é elucidativa de uma manifestação não ritualizada do samba, contribuindo para
relativizar o caráter de espetáculo que o samba brasileiro assume por ocasião dos desfiles carnavalescos.
Considero, portanto, que a construção de um possível objeto de Registro, tal como formulada na Instrução do processo,
está bastante consistente, a não ser por um detalhe aparentemente irrelevante: em alguns documentos, a referência é a
“samba de roda do Recôncavo Baiano” (pedido de Registro, ofício de encaminhamento do Presidente do Iphan). Já o título do Dossiê refere-se a “samba de roda no Recôncavo Baiano”. Entendo que a diferença não pode ser entendida como
uma mera variação vocabular: no primeiro caso, o leitor é induzido a considerar o samba de roda nessa região como um
gênero específico, com características próprias bastante marcadas; já na segunda redação, a impressão que fica é de que a
referência é à ocorrência, na região, de um gênero existente também em outras localidades. Conforme pude depreender
da leitura da documentação, a primeira redação me parece mais apropriada, na medida em que o samba de roda tal como
foi apresentado na Instrução do processo pode ser considerado como uma forma de expressão enraizada predominantemente no Recôncavo Baiano, onde teriam sido desenvolvidas as características que o singularizam como gênero musical e
coreográfico. É importante que essa ambiguidade seja resolvida, optando-se pela redação que for julgada mais adequada.
Quanto ao processo de construção de articulações que viabilizem o Registro e posteriormente a salvaguarda do bem, observo também uma importante diferença em relação ao caso da Arte Kusiwa. O pedido dos Wajãpi foi encaminhado pela Apina – o Conselho de Aldeias Wajãpi, interlocutor articulado e legitimamente reconhecido pelos indígenas para representá-los
nas negociações junto às outras instituições envolvidas no encaminhamento do pedido, inclusive junto ao Estado nacional.
No caso do samba de roda, o próprio relatório de pesquisa menciona os inúmeros grupos identificados (sendo de supor
que possa haver outros ainda não identificados) que não estão articulados, em seu conjunto, em qualquer tipo de organização ou associação. Por esse motivo, foi muito gratificante perceber que o processo de elaboração do Dossiê de Instrução
levou esse fato em conta, tratando as pessoas contatadas não apenas como meros informantes, mas como interlocutores e
parceiros na produção do trabalho, lançando, inclusive, bases para uma futura organização ao reuni-los para discutir a pro-
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posta e entregando-lhes cópias do material visual e sonoro produzido pela pesquisa. Essa conduta distingue a produção de
uma pesquisa etnográfica com fins estritamente acadêmicos do compromisso dos pesquisadores com o que seriam os primeiros passos de uma intervenção conduzida e regulamentada pelo poder público, que será totalmente inócua sem a adesão dos principais interessados, mesmo se atendida a exigência de anuência prévia. A propósito, a necessidade de envolver
os “grupos, comunidades e indivíduos” na preservação dos bens culturais imateriais foi um ponto bastante enfatizado na
elaboração da Convenção da Unesco para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, preocupação significativa, sobretudo, se considerarmos que a interlocução desse organismo internacional se dá essencialmente com os Estados nacionais.
Finalmente, e no mesmo sentido apontado acima, é bastante positivo o fato de que as propostas de salvaguarda tenham
como base não apenas os dados coletados pela pesquisa como também as reivindicações dos sambadores e sambadoras,
que frequentemente expressam “revolta” com o que consideram indiferença do poder público, que prestigiaria formas
musicais mais conhecidas pelo grande público, favorecidas, assim, com retorno comercial. Mas, como se observa muito
apropriadamete no Dossiê, essas reivindicações dos grupos, ainda que perfeitamente legítimas, não são elementos
suficientes para a elaboração de medidas de salvaguarda. Vale citar aqui o texto da pesquisa:
Neste quadro, a valorização do samba de roda como gênero comercial – manifestada por exemplo na premiação do
CD de D. Edith do Prato pela TIM em 2004 – pode não ter nenhuma repercussão positiva sobre a vivência do samba
de roda em, digamos, Santiago do Iguape (que fica a menos de 50 km da casa de dona Edith em Santo Amaro).
A cadeia de mediações que vai do palco do Festival TIM ao adro da igreja de Santiago do Iguape é demasiado
complexa. Em todo caso, se se pode argumentar que tal premiação traz embutida pelo menos a possibilidade de
um efeito positivo na outra ponta, deve-se reconhecer que, para que tal efeito se realize, é preciso justamente atuar
na referida cadeia de mediações (p. 17).
As medidas de salvaguarda propostas no Dossiê levam em conta o interesse de se preservar essa manifestação cultural
enquanto patrimônio dos sambadores e sambadoras, agregando-lhe valor enquanto “Patrimônio Cultural do Brasil”. Essa
perspectiva implica, portanto, um trabalho extremamente complexo que vai bem além do que, nos anos 1970/80, denominávamos “devolução” dos resultados das pesquisas. As ações de apoio propostas – e que se enquadram perfeitamente
nos requisitos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – visam a assegurar “condições de sustentabilidade” de uma
tradição e envolvem necessariamente condições materiais e simbólicas de sobrevivência da atividade e de seus executantes.
As medidas propostas preliminarmente no Dossiê são:
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> Apoio à fabricação e à conservação dos instrumentos (principalmente do machete);
> Apoio à formação de fabricantes de instrumentos e de violeiros;
> Acesso dos grupos ao material das pesquisas por meio da criação de um espaço, na região, para guarda e disponibilização do material, e de um sistema que possibilite o acesso a todos os interessados;
> Divulgação ampla para o público de informações sobre o samba de roda.
A preocupação com um plano de salvaguarda, que envolve necessariamente inúmeros atores e iniciativas, embora não esteja explicitamente mencionada no Decreto no 3.551/2000, já estava de algum modo implícita na exigência de revalidação
periódica do título de “Patrimônio Cultural do Brasil”. Deve-se à inspiração em uma oportuna exigência do programa “Proclamação das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade” da Unesco. No Brasil, essa preocupação pode
ser entendida como fruto da experiência acumulada com os mais de sessenta anos de vigência do instituto do tombamento
e significa o reconhecimento de que o recurso a um instrumento legal é etapa necessária, mas não suficiente, para viabilizar
a preservação de um bem, sendo que o Estado tem funções definidas, porém limitadas nesse processo.
CONCLUSÃO
Meu Parecer é inteiramente favorável ao Registro do Samba de Roda do Recôncavo Baiano no Livro das Formas de Expressão, na medida em que os elementos contidos na Instrução do processo evidenciam que se trata de uma tradição viva e de
relevância cultural de âmbito nacional. A essas qualificações, cabe lembrar a responsabilidade do Estado junto aos grupos
de sambadores e sambadoras no sentido de que a outorga do título de “Patrimônio Cultural do Brasil” não se limite a uma
distinção honorífica, mas signifique um real investimento na salvaguarda dessa forma de expressão musical e coreográfica
tão representativa da diversidade cultural brasileira. Por essa razão, é fundamental que, aos compromissos previstos no texto do Decreto no 3.551/2000 – documentação a ser incluída em banco de dados do Iphan e ampla divulgação e promoção
–, se prossiga no trabalho de elaboração de um plano de salvaguarda que, se adequadamente realizado, muito provavelmente contribuirá não apenas para a continuidade histórica do samba de roda, como para sua expansão e sua difusão, sem
que fiquem comprometidos os valores que justificaram o Registro.
Brasília, 28 de setembro de 2004
Maria Cecília Londres Fonseca
Conselheira

Foto:
Luiz Santos, 2006.
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MODO DE FAZER VIOLA DE COCHO

PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da fase de Instrução técnica do Processo de Registro da viola de cocho e das formas de
expressão associadas do siriri e do cururu como Patrimônio Cultural Brasileiro.

A solicitação de Registro da viola de cocho foi apresentada pelo Centro Nacional de Cultura Popular (CNPC) ao
Presidente do Iphan, conforme consta no Memorando no 290/CNFCP/04, de 16 de agosto de 2004. Por este último
documento, o CNCP encaminha demanda formulada em abaixo-assinados provenientes dos Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, firmados por interessados e comunidades aí residentes e, em especial, por artesãos e instrumentistas
da viola de cocho. Subscrevem também os referidos abaixo-assinados representantes de grupos praticantes do cururu
e do siriri dos municípios de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, e de Jangadas, Diamantino, Nobres, Cuiabá,
Livramento, Poconé e Rosário d’Oeste, em Mato Grosso.
Cabe aqui mencionar que a solicitação de Registro remetida pelas comunidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul refere-se, especificamente, à proteção e à valorização da viola de cocho e das expressões musicais, poéticas e coreográficas do
cururu e do siriri, todas elas manifestações originais e exclusivas desta região do país, devidamente estudadas e documentadas.
A documentação referente ao pedido de Registro da viola de cocho e demais bens culturais associados foi encaminhada
pelo processo administrativo no 01450.010324/2004-52, aberto em 18 de agosto de 2004 pelo Centro Nacional de
Cultura Popular (CNCP/Iphan), contendo cinco Anexos, a saber: Anexo I – Solicitação de Registro; Anexo II – Dossiê de
Instrução; Anexo III – Documentos Complementares; Anexo IV – folhetos, folders, dois CDs; e Anexo V – Inventário Nacional
de Referências Culturais. Esse conjunto corresponde à documentação básica que constituiu o processo administrativo
no 01450.01090/2004-03, aberto por iniciativa desse Departamento do Patrimônio Imaterial com a finalidade de dar
andamento e proceder à análise da referida solicitação de Registro.
As ações de identificação e de produção de conhecimento sobre o bem em questão iniciaram-se e se desenvolveram no
âmbito do Projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular, sob a responsabilidade do Centro Nacional de Cultura Popular
(CNCP/Iphan).
As pesquisas realizadas para identificar e documentar o processo de produção da viola de cocho e de sua utilização no
contexto de manifestações culturais específicas, entre as quais se destacam o cururu e o siriri, foram conduzidas com base na
metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), do Iphan, e permitiram reunir, produzir e sistematizar
um amplo e consistente conjunto de conhecimentos sobre esse bem cultural. Estudos históricos, etnográficos, sociológicos
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e antropológicos encontrados em vasta bibliografia, matérias jornalísticas, documentação fotográfica e videográfica, além
de entrevistas e da observação direta em campo, foram devidamente referenciados e permitiram identificar, esclarecer e
registrar diversos aspectos relativos às origens culturais, às condições ambientais, aos procedimentos técnicos e, finalmente,
às relações sociais e econômicas que têm concorrido para a existência e a permanência de artesãos e instrumentistas da
viola de cocho, assim como das manifestações nas quais o referido instrumento musical destacadamente comparece. Os
resultados desse esforço, que constam na Instrução do presente processo, permitem subsidiar e fundamentar a decisão
quanto à pertinência do Registro desse bem cultural e atestar aspectos relevantes de sua ocorrência, conforme se segue.

Foto da esquerda
e acima: Francisco
Moreira da Costa,
2002.

O OBJETO DO REGISTRO
O instrumento
Seu nome deve-se à técnica de escavação da caixa de ressonância da viola em uma tora de madeira inteiriça, mesma
técnica utilizada na fabricação de cochos (recipientes em que é depositado o alimento para o gado). Nesse cocho,
já talhado no formato de viola, são afixados um tampo e, em seguida, as partes que caracterizam o instrumento,
como cavalete, espelho, rastilho e cravelhas. A confecção, artesanal, determina variações observadas de artesão
para artesão, de braço para braço, de forma para forma (Dossiê de Instrução).
A viola de cocho é um instrumento singular quanto à forma e à sonoridade. Sua produção, realizada exclusivamente de
forma artesanal, utiliza matérias-primas existentes na região Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e
é parte de uma realidade ecossociocultural construída historicamente pelos sucessivos grupos sociais que vêm ocupando
aquela área, em suas relações de troca com o meio natural e com a sociedade envolvente. A notícia mais antiga sobre a viola
de cocho data de fins do século XIX, dada pelo cientista alemão Karl von den Steinen (1940), que descreveu brevemente as
festas religiosas de Cuiabá onde se cantava o cururu. Suas origens são pouco claras, e há quem postule que tenha vindo de
São Paulo, acompanhando a expansão bandeirante para a região Centro-Oeste brasileira.
O instrumento integra o complexo musical, coreográfico e poético do cururu e do siriri – junto com o ganzá (reco-reco
de taquara) e o tamborim ou mocho (banco cujo assento de couro é percutido com baquetas de madeira) – cultivado por
segmentos das camadas populares como diversão ou devoção a santos católicos. Embora apresente de forma destacada
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2008.

esse vínculo com o cururu e o siriri, em especial, a viola de cocho é elemento presente e indispensável também em outras
manifestações e expressões da cultura popular dessa região, como boi a serra, dança de “São Gonçalo, folião, ladainha e,
rasqueado limpa-banco” (ou rasqueado cuiabano), e em festas religiosas tradicionais realizadas por devotos associados
em irmandades.
A produção de violas de cocho é realizada por mestres cururueiros, seja para uso próprio, seja para atender à demanda do
mercado local, também constituída por cururueiros e mestres da dança do siriri. Os materiais utilizados tradicionalmente
para sua confecção são encontrados no ecossistema regional, correspondendo a tipos especiais de madeiras para corpo,
tampo e demais detalhes do instrumento; ao sumo da batata-sumbaré; ou, na falta desta, a um grude feito da vesícula
natatória dos peixes (ou poça) para a colagem das partes componentes; a fios de algodão revestidos para trastes (que,
na região, também são denominados pontos); e a tripa de animais para as cordas. Atualmente, restrições à caça e à
utilização dos recursos naturais locais têm exigido a substituição de várias destas matérias-primas originais por produtos
industrializados, obtidos com maior facilidade. Nem todas essas alterações, no entanto, vêm sendo consideradas adequadas
ou têm atendido a necessidades e interesses daqueles que produzem e utilizam a viola de cocho na região.
As violas podem ser decoradas, desenhadas a fogo e pintadas, ou mantidas na madeira crua, envernizadas ou não. As fitas
coloridas amarradas no cabo indicam o número de rodas de cururu em que a viola foi tocada em homenagem a algum
santo – que possui, cada qual, sua cor particular.
À viola de cocho acompanha, ainda, a versão mato-grossense da dança de São Gonçalo, assim como outras expressões
coreográficas e musicais identificadas no âmbito do inventário realizado, e pode ser tocada, inclusive, em bailes, como
simples passatempo. As manifestações e expressões associadas ao bem cultural viola de cocho têm suas principais
características relacionadas e registradas no mencionado inventário, com as devidas descrições sobre os contextos de
ocorrência e seus elementos integrantes, como músicas, artesanato, comidas e rituais, papéis desempenhados pelos
participantes nas celebrações e festas, entre outros.
Pode-se afirmar, pelo exposto até agora, e pelas informações que constam no processo em tela, que a relação entre a viola
de cocho e as manifestações musicais e coreográficas acima referidas, vinculadas ainda a vários rituais e seus respectivos
elementos materiais e simbólicos, são de caráter essencial e unívoco, não se podendo dissociar uma das outras, nem
entender cada uma delas sem a compreensão de suas articulações com as demais. Nesse sentido, entendemos que a viola
de cocho, como bem cultural, corresponde a um modo de fazer único e especial, caracterizando um ofício com suas formas
de produção e de execução artístico-musical, geralmente associadas a formas de expressão específicas, entre as quais se
destacam o cururu e o siriri. Trata-se, no nosso entendimento, de bens relacionados a um mesmo universo ecossociocultural,
detalhadamente descritos no inventário realizado e no processo em que se solicita seu Registro. Perspectiva esta que nos
orienta a sugerir a inscrição do modo de fazer a viola de cocho no Livro dos Saberes, com a devida menção aos elementos
que integram o complexo coreográfico, musical e poético do cururu e do siriri.
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A viola de cocho é um bem patrimonial amplamente reconhecido e valorizado pelas comunidades dos Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, como elemento de identidade e de pertencimento a esta realidade específica, além de objeto
representativo do artesanato tradicional local. Nesse sentido, inclusive, é vendido como lembrança ou souvenir em pontos
turísticos e mercados.
A viola de cocho foi reconhecida como Patrimônio Cultural de ambos os Estados e tombada. No Mato Grosso, a iniciativa
correspondeu a uma tentativa de evitar a utilização do nome – viola de cocho – por particulares e com finalidades
estritamente comerciais. Já no Mato Grosso do Sul, o tombamento “veio como consequência de um projeto de resgate,
fomento e valorização da tradição artesanal e musical que estava invisível no estado”, promovido pelo CNCP e por
instituições parceiras.

JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO
A viola de cocho encontra-se em processo de transformação, e observa-se que a preservação desse bem está
diretamente relacionada à transmissão permanente da tradição musical: ao estímulo às novas gerações de apreender
e apreciar musicalidades diversas e alternativas àquelas veiculadas pela indústria de entretenimento. Além disso,
relaciona-se à transmissão permanente da tradição artesanal que implica desenvolvimento continuado de planos de
manejo sustentável das espécies vegetais que servem de matéria-prima, e a substituição de outras matérias-primas,
tendo em vista a preservação do patrimônio ambiental da região (Dossiê de Instrução).
Entre os objetivos da proposta de Registro do Modo de Fazer Viola de Cocho, cabe especial menção
à necessidade de salvaguarda e sustentabilidade desse bem cultural: (a) tanto por se tratar de um
conhecimento tradicional relacionado à extração e ao uso de matérias-primas naturais que vêm sendo
substituídas por produtos industrializados em seu processo de fabricação; (b) quanto por seu vínculo
a conhecimentos tradicionais relacionados à execução musical e aos sentidos das rodas e festas, que
vêm sofrendo ressignificações ou descontextualizações, muitas delas dissociadas dos interesses das
comunidades detentoras desses bens.
A livre produção do instrumento por artesãos cururueiros, portanto, encontra-se atualmente comprometida
pelos processos de adaptação do bem cultural em questão a outras matérias-primas e a outros contextos
performáticos e de interesses, interferindo negativamente na reprodução dos saberes relacionados à sua
fabricação e à sua execução musical. Alguns desses fatores podem ser assim resumidos:
1.

Dificuldade de obtenção de licenciamento das instituições ambientais competentes para o corte de árvores e
a consequente situação de marginalidade quando o corte é realizado sem o devido licenciamento.

2.

As formas de expressão tradicionais associadas à viola de cocho vêm perdendo espaço para outras manifestações
culturais no âmbito da cultura de massa.

3.

As rodas de cururu, muitas vezes, passam a fazer parte de shows, apresentando-se em meio de outras atrações
e recebem cachês, perdendo, assim, a motivação devocional original (diluição dos significados das expressões
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tradicionais frente à dinâmica da cultura de massa).
4.

Idade avançada dos únicos detentores dos saberes a ela relacionados.

5.

Objeto de disputa jurídica, em Cuiabá (MT), sobre o Registro da marca “viola de cocho” em benefício individual.
São exatamente os aspectos identificados no Dossiê como riscos concretos à permanência e à continuidade da
viola de cocho e de seu universo material e simbólico associado, em sintonia com os interesses das comunidades
detentoras desses bens culturais, que estão indicando o estabelecimento de medidas específicas de proteção e
de promoção, articuladas em um conjunto de ações e atividades, consubstanciadas em um Plano de Ação para a
Salvaguarda desse Patrimônio. Medidas, por sua vez, já anunciadas e elencadas no presente processo.

Assim, como condições necessárias à preservação e à sustentabilidade desse bem cultural, estão sendo recomendadas as
seguintes medidas, articulando as diferentes instâncias oficiais nos âmbitos nacional, dos estados e municípios, com as
comunidades:
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Estabelecer instrumentos, mecanismos e procedimentos ágeis e eficientes no sentido de facilitar o acesso direto e
autônomo dos detentores dos saberes tradicionais ao patrocínio e financiamento de sua produção artístico-cultural,
inclusive com a implementação e o aperfeiçoamento das leis de incentivo à cultura, quando couber, nas diferentes
esferas do poder público.

2.

Implementar o manejo continuado das matérias-primas vegetais empregadas na produção do instrumento musical
e estabelecer mecanismos regulares de licenciamento dos artesãos para a extração controlada e o replantio das
espécies vegetais utilizadas.

3.

Estimular e apoiar iniciativas direcionadas à transmissão dos saberes relacionados ao bem cultural e a seu universo
associado, em conformidade com os interesses dos grupos detentores desses saberes.

4.

Difusão e divulgação do bem cultural, estimulando a inclusão e o aprofundamento dos temas a ele relacionados nos
currículos escolares da região, entre outras medidas de promoção e de valorização.

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

1.

CONCLUSÃO
Por sua continuidade ao longo do tempo, e por se tratar de um saber cuja forma de transmissão é oral e informal, enraizado
em práticas e vivências culturais coletivas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; por representar uma referência
cultural importante para grupos formadores da sociedade brasileira, incorporando contribuições de diversas etnias, como
tradição que se reitera e atualiza; por se tratar de região historicamente pouco atendida pela ação institucional, portanto,
priorizada para reconhecimento de bens culturalmente representativos dessa realidade específica; pelo fato do bem cultural
viola de cocho e demais bens a ele associados encontrarem-se ameaçados de desaparecimento; e por tudo o mais que
está demonstrado neste processo, somos de Parecer favorável à inscrição do “Modo de Fazer Viola de Cocho” no Livro de
Registro dos Saberes, com a devida menção ao complexo musical, coreográfico e poético do cururu e do siriri.
S. M. J., é este o nosso Parecer.
Brasília, 4 de novembro de 2004
Claudia Marina de Macedo Vasques
Técnica/Gerência de Registro DPI/Iphan

Foto:
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

MODOS DE FAZER VIOLA DE COCHO, ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

T

rata o presente processo do reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo instituto jurídico do Registro,
estabelecido pelo Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, do Modo de Fazer Viola de Cocho.
Conforme Parecer no 018/04-GAB/Profer/Iphan, o processo em pauta cumpre todas as exigências processuais,

estando apto a “ser submetido à apreciação do Egrégio Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural”, para deliberação.
A solicitação de Registro é uma demanda formulada em diversos abaixo-assinados provenientes dos Estados de Mato
Grosso, municípios de Jangadas, Diamantino, Nobres, Cuiabá, Livramento, Poconé e Rosário d’Oeste; e Mato Grosso do Sul,
municípios de Corumbá e Ladário, firmados em especial por artesãos e instrumentistas da viola de cocho e representantes
dos grupos de cururu e siriri, manifestações regionais que têm na viola de cocho seu principal instrumento.
Pelos documentos complementares constantes do Anexo 1 do processo, podemos verificar que, desde 1996, os mestres
cururueiros e as comunidades de artesãos e instrumentistas de viola de cocho têm se mobilizado para o reconhecimento da
viola como um Patrimônio Cultural, movimento este que levou ao tombamento estadual do instrumento musical.
Naquele ano, foi realizado um movimento contra a pretensão de um particular de requerer, junto ao Instituto Nacional de
Patrimônio Industrial (INPI), o Registro da marca “viola de cocho”. O documento referente a esse episódio está incluído no
processo, no volume de documentos avulsos.
As ações de identificação e de produção de conhecimento sobre o bem em questão se desenvolveram no âmbito do
Projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular do Centro Nacional de Cultura Popular (CNCP/Iphan), que também
foi responsável pela Instrução no Dossiê de Registro. Além da implementação da metodologia do Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC), a documentação apresentada no Dossiê recupera outros levantamentos realizados em 1978
e 1981, com os estudos de Francisca Ferreira em “Inventário da Cultura Popular Mato-grossense” de Julieta Andrade em
Cocho Mato-grossense: um alaúde brasileiro, respectivamente.
A viola de cocho é uma expressão única do fazer popular. Realizada de modo inteiramente artesanal, em especial por
mestres cururueiros, a viola não encontra similares em termos de design e sonoridade. Sua confecção se dá a partir de um
tronco de madeira inteiriço – origem esta que justifica o seu nome. Esculpida com esmero pelo mestre artesão, a madeira
toma a forma da viola e ganha os contornos que a transformam em uma verdadeira caixa de emoções sonoras. Esse
instrumento integra os complexos musicais, coreográficos e poéticos do cururu e do siriri – junto com o ganzá e o tamborim
– e está presente em outras manifestações culturais e expressões da cultura popular da região.
Destacamos no Parecer Técnico que instrui o processo que “a viola de cocho, como bem cultural, corresponde a um
modo de fazer único e especial, caracterizando um ofício com suas formas de produção e de execução artístico-musical,
geralmente associadas a formas de expressão específicas, entre as quais se destacam o cururu e o siriri”.
Ainda, conforme Parecer da Gerência de Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial, são várias as razões que
justificam a inscrição do Modo de Fazer Viola de Cocho no Livro de Registro dos Saberes. Entre elas, destacamos:
> Saber enraizado em práticas e vivências culturais coletivas de transmissão oral e informal;
> Referência cultural importante para grupos formadores da sociedade brasileira, incorporando contribuições de
diversas etnias, como tradição que se reitera e atualiza.
O Dossiê de Instrução, elaborado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e referendado por Parecer Técnico do
Departamento de Patrimônio Imaterial, apresenta, de forma exemplar, a descrição da viola de cocho e o seu modo de fazer,
além de oferecer justificativa para seu Registro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial:
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A viola de cocho é um instrumento musical singular quanto à forma e à sonoridade, produzido exclusivamente de
forma artesanal, com a utilização de matérias-primas existentes na região Centro Oeste do Brasil. É parte de uma
realidade ecossociocultural construída historicamente pelos sucessivos grupos sociais que vêm ocupando os atuais
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em suas relações de troca com o meio natural e com a sociedade
envolvente. Seu nome deve-se à técnica de escavação da caixa de ressonância da viola em uma tora de madeira
inteiriça, mesma técnica utilizada na fabricação de cochos (recipientes em que é depositado o alimento para o gado.)
Nesse cocho, já talhado no formato de viola, são afixados um tampo e, em seguida, as partes que caracterizam o
instrumento, como cavalete, espelho, rastilho e cravelhas. A confecção, artesanal, determina variações observadas
de artesão para artesão, de braço para braço, de forma para forma. A viola de cocho é elemento presente e
indispensável em várias manifestações e expressões da cultura popular dessa região, como boi a serra, dança de
São Gonçalo, folião, ladainha e rasqueado limpa-banco (ou rasqueado cuiabano), e em festas religiosas tradicionais
realizadas por devotos associados em irmandades, citadas e descritas no processo. Destaca-se, no entanto, como
instrumento integrante do complexo musical, coreográfico e poético do cururu e do siriri, junto com o ganzá (recoreco de taquara) e o tamborim ou mocho (banco cujo assento de couro é percutido com baquetas de madeira),
cultivado por segmentos das camadas populares como diversão ou devoção a santos católicos.
A produção da viola de cocho é realizada por mestres cururueiros, seja para uso próprio, seja para atender à
demanda do mercado local, também constituída por cururueiros e mestres de dança do siriri. Os materiais utilizados
tradicionalmente para sua confecção são encontrados no ecossistema regional, correspondendo a tipos especiais de
madeiras para o corpo, tampo e demais detalhes do instrumento; ao sumo da batata-sumbaré ou, na falta desta, a um
grude feito feito da vesícula natatória dos peixes (ou poça) para a colagem das partes componentes; a fios de algodão
revestidos de trastes (que, na região, também são denominados pontos); e a tripa de animais para as cordas.
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As violas podem ser decoradas, desenhadas a fogo e pintadas, ou mantidas na madeira crua, envernizadas ou
não. As fitas coloridas amarradas no cabo indicam o número de rodas de cururu em que a viola foi tocada em
homenagem a algum santo – que possui, cada qual, sua cor particular.
A viola de cocho encontra-se em processo de transformação, e observa-se que a preservação desse bem está
diretamente relacionada à transmissão permanente da tradição musical: ao estímulo às novas gerações de apreender
e apreciar musicalidades diversas e alternativas àquelas veiculadas pela indústria do entretenimento. Além disso,
relaciona-se à transmissão permanente da tradição artesanal que implica desenvolvimento continuado de planos
de manejo sustentável das espécies vegetais que servem de matéria-prima, e a substituição de outras matériasprimas, tendo em vista a preservação do patrimônio ambiental da região.
Isso posto, acatamos o Parecer Técnico do Departamento de Patrimônio Imaterial e votamos favoravelmente à inscrição
do Modo de Fazer Viola de Cocho, no Livro de Registro dos Saberes, com a devida menção ao complexo musical,
coreográfico e poético do cururu e do siriri.
A viola de cocho e essas manifestações musicais não devem ser dissociadas umas das outras, por se tratarem de bens
relacionados a um mesmo universo ecossociocultural.
Por esse motivo, recomendamos que sejam realizados os estudos complementares que possibilitem também a inscrição,
no Livro das Formas de Expressão, do cururu e do siriri. E que, nos planos de salvaguarda, sejam previstas oficinas de
repasse do conhecimento do “modo de fazer viola de cocho”, possibilitando sua permanência e sua difusão.
Salvador, 1o de dezembro de 2004
Ângela Gutierrez
Conselheira
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OFÍCIO DAS BAIANAS DE ACARAJÉ

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da fase de Instrução técnica do Processo de Registro do Acarajé, em Salvador (BA) a
ser inscrito no Livro dos Saberes, como Patrimônio Cultural Brasileiro, em atenção à solicitação da Associação de
Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia, Centro de Estudos Afro-orientais da Universidade Federal da Bahia

e Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, encaminhado ao Sr. Francisco Weffort, Ministro da Cultura, em 5 de novembro de 2002, Dia
Nacional da Cultura.
Naquele ano, o então Departamento de Identificação e Documentação (DID) abriu um Dossiê de Estudos, R 13/02,
referente à demanda apresentada pelos proponentes citados – o Registro do Acarajé, um bolinho de feijão-fradinho,
frito no azeite de dendê; um saber e um modo de fazer tradicional, associado ao culto de divindades do candomblé e
também consumido como alimento cotidiano em Salvador; e um bem cultural de referência à identidade baiana e aos
afro-brasileiros, de um modo geral. Tal pedido estava embasado em inventário de referências culturais, realizado com
a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), no âmbito do Projeto Celebrações e Saberes da
Cultura Popular do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, então Funarte, com o apoio da então Secretaria de
Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do MinC.
De lá para cá, ocorreu uma série de mudanças nas estruturas institucionais, tanto no Iphan quanto no MinC e no Centro,
hoje vinculado ao primeiro. Apesar disso, e com todas as dificuldades de manutenção da equipe de pesquisa pelo
CNFCP, teve seguimento o processo de referenciamento e documentação do modo de fazer o acarajé, como também
outras ações de apoio e valorização das baianas de acarajé e seus modos de ser, como parte dos programas regulares de
fomento da cultura popular e de seus produtores que o Centro desenvolve desde sua criação.
Esses estudos e ações permitiram reunir e sistematizar os conhecimentos relacionados ao contexto cultural de produção,
circulação e consumo desse bem cultural, ampliando o campo do seu entendimento e indicando que o acarajé é o
alimento emblemático do universo dos saberes e modos de fazer das baianas de tabuleiro. Assim, o objeto do presente
processo de Registro foi redimensionado de modo a contemplar a totalidade do bem cultural que importa reconhecer e
preservar, como Patrimônio Cultural Brasileiro: o Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador (BA).
Nesse sentido, o Dossiê de estudos aberto anteriormente foi transformado no presente processo, em agosto de 2004,
pelo atual Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI), tendo como objeto de Registro o Ofício das Baianas de Acarajé de
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Salvador (BA) constando de sua Instrução o conhecimento e a documentação gerados pelo Inventário realizado e demais

Foto da esquerda:

ações mencionadas. O conhecimento reunido no processo engloba todos os aspectos referentes à atividade e à sua

Lia de Paula, 2015.

ritualização: preparação, produção e comercialização dos diversos itens alimentares, entre os quais se destaca o acarajé;
os elementos associados à venda, como a complexa indumentária da baiana, a preparação do tabuleiro e dos locais onde
se instalam, a natureza informal do comércio e os locais mais costumeiros de venda; os significados atribuídos pelas
baianas ao seu ofício; e os sentidos atribuídos pela sociedade local, e nacional, a esse símbolo da identidade baiana, que

Foto acima:
Francisco Moreira da
Costa, 2004.

também é representativo dos grupos afro-descendentes em outras regiões do Brasil. A documentação e o conhecimento
reunidos no processo são, portanto, suficientes para a elaboração deste Parecer e para apreciação e decisão do Conselho
do Patrimônio Cultural.
A par disso, o foco do Registro no Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador (BA), é imprescindível à salvaguarda dessa
tradicional ocupação, mais que do próprio acarajé. Ambos se encontram ameaçados de fragilização, pela apropriação
comercial para consumo massivo desse saber ancestral, associado às normas de controle sanitário do poder público,
invariavelmente insensível quanto aos aspectos culturais dos fazeres populares tradicionais, questões suficientemente
descritas no processo e adiante comentadas.
O ofício da baiana de tabuleiro em Salvador teve início com a feitura do acarajé, produto originário do continente
africano. A feitura do acarajé foi trazida pelas escravas negras no período colonial e tem sido reproduzida no Brasil há
vários séculos. Na maior parte do tempo, foi transmitida oralmente de geração a geração. Para sua comercialização nas
ruas, foi adicionado posteriormente à massa de feijão o recheio com porções de outros pratos típicos.
O acarajé constitui um saber e um modo de fazer enraizado no cotidiano dos seus produtores, seja em seu uso religioso –
um alimento sagrado, oferecido às divindades nos rituais do candomblé – seja em seu uso profano, inicialmente também
relacionado a esse universo religioso, por força das obrigações de iniciação das filhas de santo.
O acarajé era comercializado no período colonial pelas chamadas escravas de ganho ou negras libertas, que circulavam à
noite pelas ruas e por outros logradouros da cidade com essa finalidade. No decorrer dos séculos, a produção e a venda
do acarajé, que representava um elemento de identidade de grupos afro-brasileiros, passaram a marcar toda a sociedade
baiana como um valor alimentar integrado à culinária regional.
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Como já mencionado, o acarajé emerge do inventário realizado como alimento emblemático, destacado entre as comidas
que são produzidas e vendidas pelas baianas no tabuleiro, também chamadas de comidas de dendê ou comidas de azeite,
sendo que algumas delas, como o caruru, o vatapá e o camarão, também integram, como recheio, o acarajé comercializado
nas ruas. Os itens alimentares comumente dispostos à venda no tabuleiro são, além do acarajé, o abará, o bolinho de
estudante, a cocada preta, a cocada branca, a passarinha (baço bovino frito), o pé de moleque, o doce de tamarindo, os
mingaus, o lelê (bolo de milho) e a queijada.
Da leitura do texto de Instrução, depreende-se que ocorrem atualmente apropriações diferentes do acarajé, no que toca
às formas de comercialização, formal ou informal, e aos seus produtores e vendedores. No início, todas as pessoas que
produziam e comercializavam o acarajé eram iniciadas no candomblé, numa prática restrita a mulheres, em geral filhas de
santo dedicadas ao culto de Xangô ou Oiá (Iansã).
Embora hoje em dia esse alimento seja produzido e vendido também por homens, ainda é, predominantemente, um
ofício de mulheres, que estrutura pequenas organizações familiares. A predominância do gênero feminino se destaca
no próprio nome da associação das baianas que as congregam: Associação de Baianas de Acarajé e Mingau do Estado
da Bahia.
O comércio do acarajé e das demais comidas de tabuleiro pelas baianas em Salvador proporcionou a sobrevivência de
mulheres negras depois da abolição da escravatura, bem como de seus familiares, enfrentando a discriminação imposta na
sociedade brasileira, estruturada pelas desigualdades e marcada pelo racismo.
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A venda de comidas de azeite não está restrita aos logradouros de Salvador, porém os locais onde mais frequentemente
encontram-se as baianas de acarajé ainda são os espaços públicos, principalmente praças, ruas, feiras da cidade e orla
marítima, como também nas festas de largo e outras celebrações que assinalam a cultura da cidade.

Foto:
Francisco Moreira da
Costa, 2004.

As baianas instalam seus tabuleiros, principalmente, em lugares que lembram os antigos cantos, pontos dos escravos que
comercializavam produtos no período colonial. Os sabores dessas comidas, que para muitos é impossível de se reproduzir,
e o modo de comercializar das baianas de acarajé configuram lugares ou pontos de encontro importantes na rede de
sociabilidade formada pelas baianas e pelos consumidores de comidas de rua.
As baianas de acarajé foram reconhecidas e valorizadas mais amplamente na sociedade nacional a partir dos anos
1940. À medida que se processou a aceitação social do seu ofício, essas baianas transformaram-se em ícones da cultura
soteropolitana, junto com outras expressões culturais, como o jogo da capoeira ou as festas de largo. Em vista disso, a
baiana de tabuleiro tem sido apresentada nas últimas décadas, em estratégias de desenvolvimento turístico, como símbolo
da simpatia e da hospitalidade baiana e, até mesmo, como um símbolo da Bahia no mundo.
Porém nem sempre foi assim. Como grupo social integrante das camadas populares, as baianas de acarajé sofreram
marginalizações e vivenciaram perseguições em razão de opções religiosas. Ao longo do tempo e com maior ou menor
intensidade, também receberam questionamentos quanto à qualidade e às condições de higiene de seus produtos.
A partir do reconhecimento da sociedade baiana do valor do acarajé e de outras comidas baianas como parte do sistema
culinário regional, bem como da ocorrência de sucessivas crises econômicas no país que geraram a expansão imoderada do
comércio informal, ocorreu uma significativa ampliação do número de produtores e vendedores desse ofício.
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Atualmente, conforme já mencionado, os grupos sociais que vendem as comidas de baiana são compostos por filhas de
santos, no contexto religioso do candomblé e por baianos e baianas de acarajé, no contexto da comercialização como meio
de vida. Assim, as baianas de acarajé que são filhas de santo poderiam ser definidas como agentes sociais que articulam
campos vinculados ao sagrado e ao profano.
Desse modo, a feitura das comidas de baiana que constitui uma prática cultural de longa continuidade histórica, reiterada
no cotidiano dos ritos do candomblé, vem sendo transformada e atualizada, na dinâmica cultural da metrópole de Salvador,
como também apropriada por outros universos culturais, como na versão conhecida como “acarajé de Jesus”, vendida
pelos adeptos de religiões evangélicas.
A isso, soma-se o surgimento recente da venda de acarajé no comércio formal, em bares e em supermercados. A agregação
do ofício realizado pela baiana de acarajé a outros universos culturais tem gerado disputas de mercado, que concorrem
para a fragilização da prática tradicional.
A apropriação e a ressignificação do produto cultural, que não podem ser refreados, com sinais de mercantilização e
domesticação, embora possam trazer benefícios econômicos e ascensão social significativa para algumas das baianas,
trazem consigo uma ameaça de homogeneização de uma prática que, durante muito tempo, teve as baianas de tabuleiro
como únicas transmissoras.
Apresentam ainda o risco de uma certa limpeza de traços culturais indesejáveis pelos setores dominantes da sociedade, bem
como de banalização consumista das comidas de baiana.
Diante do exposto, consideramos premente proteger o ofício tradicional das baianas de acarajé com medidas de salvaguarda,
como as elencadas no Dossiê, bem como reafirmar os laços desse sistema culinário com os cultos afro-brasileiros, que vêm
preservando esse modo de fazer através dos séculos.
De fato, a produção do acarajé e das outras comidas no universo religioso do candomblé, certamente, é uma das razões
pela qual a receita do acarajé se mantém sem muitas alterações, visto que há uma série de cuidados com a preparação do
alimento que é ofertado aos orixás e que, mesmo como produto comercializado para o público em geral, mantém o seu elo
de comunicação simbólica com as divindades.
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Ressalte-se, ainda, que o ofício da baiana de acarajé pode ser considerado um dos marcos da história e da resistência do
povo negro e, em especial, da mulher negra no Brasil.
Em conclusão, apresentamos as seguintes considerações.
O Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador (BA) constitui-se de saberes e fazeres tradicionais aplicados na produção e na
comercialização das chamadas comidas de baiana, entre as quais se destaca o acarajé, seja para oferenda às divindades do
candomblé, em rituais religiosos, seja para consumo popular nos espaços públicos da cidade.
Desde sua origem africana, a produção e o consumo das comidas de baiana constituem práticas culturais reiteradas,
atualizadas e profundamente enraizadas no cotidiano da população de Salvador. As Baianas de Acarajé, ou Baianas de
Tabuleiro, são um “tipo” consagradamente revelador da história da sociedade, da cultura e da religiosidade do povo baiano.
Os elementos essenciais do Ofício das Baianas de Acarajé, detalhadamente descritos e documentados no Processo no
01450.008675/2004-01, compreendem os rituais envolvidos na produção do acarajé, na arrumação do tabuleiro e na
preparação do lugar onde as baianas se instalam; os modos de fazer as comidas de baiana, com distinções referentes à oferta
religiosa ou à venda nas ruas de Salvador – acarajé, com seus recheios habituais, abará, acaçá, fato, bolinho de estudante,
cocadas, bolos, mingaus; o uso de tabuleiro para venda das comidas; a comercialização informal em logradouros, feiras
e festas de largo; e o uso de indumentária própria das baianas, como marca distintiva de sua condição social e religiosa,
presente especialmente nos panos da costa, nos turbantes, nos fios de contas e em outras insígnias.
Por fim, destaca-se a importância do reconhecimento oficial dos saberes referentes ao Ofício das Baianas de Acarajé por
seu significado para a manutenção da diversidade cultural brasileira, por seu enraizamento no cotidiano da população de
Salvador e ainda pelos riscos de fragilização deste ofício tradicional, promovidos pelas novas apropriações e formas de
comercialização do acarajé.
Frente ao exposto, somos favoráveis ao Registro do Ofício das Baianas de Acarajé em Salvador (BA), recomendando sua
inscrição no Livro dos Saberes e, consequentemente, o seu reconhecimento como um Patrimônio Cultural do Brasil.
S. M. J., é este o nosso Parecer.
Brasília, 28 de outubro de 2004
Ciane Gualberto Feitosa Soares
Técnica DPI/Iphan

Ana Claudia Lima e Alves
Gerente de Registro
Foto:
Francisco Moreira da
Costa, 2004.
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Foto: Francisco Moreira da Costa, 2004.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

REGISTRO DO OFÍCIO DAS BAIANAS DE ACARAJÉ EM SALVADOR (BA)

A

pós a projeção de audiovisual, a palavra foi concedida ao Conselheiro Roque Laraia
para a apresentação do seu Parecer, interrompido por minutos pela chegada do
Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil, e do Secretário-executivo do Ministério,

João Luiz Silva Ferreira, transcrito integralmente a seguir:
O pedido do Registro do acarajé com bem cultural de natureza imaterial foi proposto
ao Exmo Sr. Ministro da Cultura, em 5 de novembro de 2002, pela Associação de
Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia, conjuntamente com o Terreiro Ilé
Axé Opô Afonjá e o Centro de Estudos Afro-orientais da Universidade Federal da Bahia.
O processo foi encaminhado inicialmente à Diretoria do DID, em 12 de novembro
de 2002, pela Sra Adalgiza Maria Bonfim d’Eça, responsável pela 7a Superintendência
Regional do Iphan. Constam na solicitação as declarações de apoio da comunidade,
assinadas pela Sra Clarice Santos dos Anjos, Presidente da Associação das Baianas
de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia e pela Sra Maria Estela de Azevedo Santos,
Ialorixá do terreiro Ilé Axé Opô Afonjá. Em 24 de agosto de 2004, a Sra Claudia Márcia
Ferreira, Diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, encaminhou ao
Departamento de Patrimônio Imaterial, dirigido pela Dra Márcia Sant’Anna, o texto
de Instrução apropriado para o Registro do Ofício da Baiana de Acarajé, no Livro dos
Saberes, de acordo com o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.
Em 28 de outubro de 2004, foi apensado ao Parecer da Sra Ciane Gualberto Feitosa
Soares, técnica do Departamento de Patrimônio Imaterial, que esclarece ter sido o
objeto inicial do processo “redimensionamento de modo a contemplar a totalidade
do bem cultural que importa reconhecer e preservar, como Patrimônio Cultural
Brasileiro, o Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador, Bahia.
A referida técnica justifica essa transformação em função dos dados gerados pelo Inventário
realizado. Ficou demonstrado que o acarajé faz parte de um conjunto cultural mais amplo.
Ele não pode ser separado de sua origem sagrada bem como dos
elementos associados à venda, como a complexa indumentária da baia, a preparação
do tabuleiro e dos locais onde se instalam, a natureza informal do comércio e os
locais mais costumeiros de sua venda, os significados atribuídos pelas baianas ao
seu ofício e os sentidos atribuídos pela sociedade local, e nacional, a esse símbolo da
identidade baiana, que também é representativo dos grupos afrodescendentes em
outras regiões do Brasil.
Baseando-se no Inventário, a parecerista chama a atenção para alguns pontos que destacamos
em seguida:
1.

“As baianas instalam seus tabuleiros em lugares que lembram os antigos cantos,
pontos de escravos que comercializavam produtos no período colonial”.

2.

“As baianas de acarajé que são filhas de santos podem ser definidas como agentes

Fotos:
Francisco Moreira da Costa, 2004.

sociais que articulam campos vinculados ao sagrado e ao profano”.
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3.

“A prática tradicional está sendo ameaçada pelo surgimento recente da venda de acarajé no comércio normal e em
bares e supermercados, bem como pela sua apropriação por outros universos culturais, como na versão conhecida
como ‘acarajé de Jesus’, vendida pelos adeptos de religiões evangélicas”.

Finalmente, a parecerista conclui pela recomendação do Registro do Ofício das Baianas do Acarajé, em Salvador, Bahia,
e sua inscrição no Livro dos Saberes e, consequentemente, o seu reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.
Em 5 de novembro de 2004, a Sra Procuradora Geral do Iphan, Dra Sista Souza dos Santos, emitiu o Parecer 17/2004 que
considerou correta a Instrução processual, entendendo que a matéria está apta a ser submetida à apreciação do Egrégio
Conselho Consultivo, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 3o do Decreto no 3.551. Seguindo a recomendação da Sra
Procuradora, foi publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2004 o Aviso no 4, de 5 de novembro de 2004,
a fim de permitir que, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação, qualquer interessado possa apresentar a sua
manifestação em contrário. A peça central do processo é o Inventário “Celebrações e Saberes da Cultura Popular: Acarajé
em Salvador” realizado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, órgão do Iphan, tendo como pesquisadores
os antropólogos Raul Giovanni Motta Lody e Elizabeth de Castro Mendonça e como supervisora a Dra Leticia Costa
Rodrigues Viana. O trabalho foi iniciado em 3 de setembro de 2001 e finalizado em 15 de abril de 2004. Basicamente, o
Inventário constitui na definição das localidades a serem estudadas; nas entrevistas detalhadas com os atores sociais; e no
levantamento de bibliografia sobre o tema; bem como em registros audiovisuais e de acervos museológicos. As localidades
escolhidas foram Bonfim, Pelourinho e a orla marítima (Barra, Ondina, Rio Vermelho e Piatã), por serem pontos significativos
da história de Salvador e pontos de grande concentração de turistas. Foi incluída, ainda, a localidade de Brotas, por ser onde
está situado o ponto de venda de um baiano de tabuleiro, que apresenta duas características pouco comum: ser homem
e evangélico, enquanto as vendedoras tradicionais são mulheres ligadas ao candomblé. O excelente material apresentado
pelos pesquisadores do Centro Nacional de Folclore e Cultura popular produz, enfim, os argumentos necessários para
justificar o Registro em discussão. Como Relator do presente processo, a partir da análise do material que o compõem,
temos a honra e o prazer de apresentar o seguinte Parecer:
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O acarajé é muito mais do que um simples alimento tradicional. O seu nome significa acará (“bola de fogo”) + jé
(“comer”). Acarajé é, pois, igual a “comer bola de fogo”. Faz parte de um complexo cultural que se inicia pela sua
origem, como se pode ver na seguinte narrativa mítica extraída do inventário: “Porque na realidade acará é uma
bola de fogo; então, o acará era um segredo entre Oxum e Xangô. Só Oxum sabia preparar o acarajé, porque o
acarajé é a forma figurada do agerê que é aquele fogo que é feito na segunda obrigação de Xangô no dia do Agerê,
que vem representado de duas formas: primeiro, o orixá entra com suas esposas levando a panela do agerê, ou
seja, a panela da comida dele, a famosa panela que Oxum preparava, tampava e dizia para Oiá que botasse em
sua cabeça e levasse a Xangô. Oiá sempre levava e entregava a Xangô, e Xangô se retirava da frente de Oiá, depois
vinha e devolvia a panela como se já tivesse comido o que tinha dentro. Um dia ela (Oxum) já estava cansada das
incursões de Xangô (isto é, Oxum era uma mulher mais sensual do que uma mulher ligada a sexo) e disse: “Eu vou
dividir este homem com ela (Oiá)”. Então, prepara novamente o agerê e diz a ela: “Você vai levar para ele mas não
olha o que tem dentro”. Aí, ela botou na cabeça o que ela sempre levou, mas Oxum nunca tinha dito antes que ela
não olhasse. Então ela disse: “Ela vai olhar para ver o que Xangô come”. Na metade do caminho, ela olhou para os
lados e viu que não estava sendo observada, abriu a panela e subiu aquela língua de fogo. Então ela disse: “Eu sei o
que ele come, ele come acará”. Tampou rápido a panela, botou na cabeça e se apresentou na frente de Xangô. Mas,
como diziam minhas antigas e todo o povo Iorubá fala, os deuses sempre sabem o que o outro fez ou vai fazer; eles
se entendem e se saem bem por suas astúcias. Então, quando ela chegou, Xangô olhou bem nos olhos dela e disse
assim: “Você viu o que eu como?”. Ela disse: “Sim, acará”. Aí ele disse: “O que é acará?” Ela disse: “É fogo, Xangô
come fogo”. Aí ele disse: “Só minhas esposas podem saber do meu segredo, só as minhas esposas comem”. Mas
não era bem assim: Oxum preparava, mas não comia. Ele diz para ela: “Você meta sua mão aí e vai comer comigo
agora”. Ela olha para o fogo e come acarajé. Um jé, que quer dizer “comer” em Iorubá; acarajé que quer dizer
“comer acará”. Então, ela passa a usar o acarajé também para ela, porque ela não pode nessa época dessas histórias
dizer tempo; se conta a história e a gente não conta o tempo, porque se a gente é de orixá e bem com nosso orixá,
a gente vai durar muito. Então, não pode contar tempo entre os Nagôs. O que aconteceu? Ela passou a ser uma
de suas esposas. O alimento dos deuses, quando produzido pelas filhas de santo, transforma-se em oferenda. O
alimento sagrado e ritual é ofertado a Xangô e a sua mulher Oiá (Iansã). Seu formato e suas misturas são diferentes
de acordo com os orixás a que são ofertados. Os de Iansã são os menores, podendo ser oferecidos puros, com sete
pimentas-da-costa ou enfeitados com camarões secos.

Foto:
Francisco Moreira da
Costa, 2004.
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A comercialização do acarajé iniciou-se, ainda, no período da escravidão por “negras de ganho”. Tornouse, posteriormente, uma fonte de renda para os terreiros quando as filhas de santo passaram a vender
acarajé para o público. Durante a venda, as baianas de acarajé usam as suas vestimentas tradicionais, cuja
peça mais importante é a saia. A expressão “estar de saia” significa estar vestida de baiana. “A saia faz
parte da coreografia”. As anáguas de goma, a bata, o camisu, os ojá e o pano da costa complementam a
sua vestimenta e estão bem descritos nas páginas 33 e 34 do processo. As vestimentas identificam a que
candomblé a usuária pertence. Por exemplo: “Toda pessoa que é nagô, a bata é curta e não bota ojá na
cabeça; se bota borboleta, tem que ser o tradicional; e, quando a bata é comprida, tem uma história que
diz assim: quanto maior a bata, maior a burrice. Então, se você observar no dia da baiana, você vai ver
que as nagô estão muito diferentes, em pequeno número”. O tabuleiro faz parte do conjunto. Ele contém
outros bens que são associados às baianas de candomblé: abará, lelê, cocada branca, cocada preta, pé de
moleque, passarinha e bolo de estudante, além dos adubos do acarajé (vatapá e camarão seco). Guardamse, também, as panelas e as colheres de pau, além dos objetos rituais, como figas, dandás e colares de
conta. A receita do acarajé é acessível a todos; por isso, ele pode ser consumido em outros contextos,
como vimos. Mas o consumidor tradicional prefere adquiri-lo no tabuleiro da baiana, contemplando o ato
do fervimento do acarajé. Admirando a sua habilidade, a sua coreografia e os seus gestos ritualizados, que
não permitem a confusão do acarajé com fast-food qualquer. Segundo Paloma Jorge Amado, em seu livro
A comida baiana de Jorge Amado (Editora Record, Rio de Janeiro, 2003), “antigamente fazia-se a massa
do acarajé descascando o feijão-fradinho, grão a grão, e ralando na pedra. Manuel Querino descreveu
assim a pedra:
A pedra de ralar, como vulgarmente lhe chamam, mede cinquenta centímetros de comprimento por
vinte três de largura, tendo dez centímetros de altura. A face plana em vez de lisa é ligeiramente
picada por canteiro, de modo a torná-la porosa ou crespa. Um rolo de forma cilíndrica, da mesma
pedra de cerca de trinta centímetros de comprimento, apresenta toda a superfície também áspera.
Esse rolo, impelido para frente e para trás, sobre a pedra, na atitude de quem mói, tritura facilmente
o milho, o feijão, o arroz etc. Meu compadre Aurélio Sodré teve um vizinho que era afiador de pedra:
com um martelo bicudo dava pancadinhas na pedra, que pelo excesso de uso estava ficando lisa,
refazia assim sua aspereza.
A pedra descrita pelo grande Manuel Querino desapareceu, tornou-se um instrumento ritual. As
informantes do Inventário falam “em descascar o feijão e socar em um pilão de pedra”. Uma delas
referiu-se ao uso do liquidificador. Com efeito, transformações têm ocorrido. As baianas vendiam acarajé
para pagar as obrigações dos santos. Hoje, as vendas complementam as receitas domésticas. Sabem que
os seus fregueses são os que respeitam as tradições ou os turistas que se encantam com essas mesmas
tradições. Ambos gostam de degustar o alimento dos deuses, diante do tabuleiro da baiana, assistindo à
fervura do óleo de dendê, que transforma o bolo de feijão em uma bola de fogo, o alimento de Xangô.
Quaisquer que sejam as transformações ocorridas no contexto do profano, no contexto sagrado essas
transformações são mais lentas, mais difíceis; por isso, o acarajé continuará sempre a ser um elemento
importante nas cerimônias do candomblé, principalmente durante o agerê. Pode parecer que estamos
dando uma importância maior ao acarajé do que ao Ofício das Baianas de Acarajé, mas esse fato tem um
sentido. Nesse complexo cultural, o acarajé é o elemento central. O Ofício não teria a importância que tem
se o acarajé fosse apenas um dos alimentos tradicionais. Portanto, ao recomendar o Registro do Ofício das
Baianas de Acarajé, estamos reconhecendo a importância de ambos. Que as baianas continuem a enfeitar
o mundo multicolorido da Bahia, que o cheiro e o sabor do acarajé continuem atrair a todos, aos sons
dos pregões que as baianas não cansam de repetir: “I abará, ô abará, acarajé, acarajé”.

Salvador 1o de dezembro de 2004
Roque de Barros Laraia
Relator
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JONGO NO SUDESTE

PARECER TÉCNICO

Saravá, Jongueiro Velho
Que veio pra ensinar
Que Deus dê a proteção pro jongueiro
Pro jongo não se acabar1

O

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan) vem desenvolvendo o “Projeto Celebrações e Saberes
da Cultura Popular”, que inclui uma série de pesquisas, inventários e ações de promoção e apoio a comunidades
detentoras de saberes, técnicas, ofícios e performances representativos da diversidade cultural brasileira. O Dossiê encaminhado por essa instituição2 – objeto da análise que se segue – tem o título “Jongo: Patrimônio Cultural Brasileiro” e propõe
a inscrição do Jongo do Sudeste no Livro de Registro das Formas de Expressão do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.
Eis uma entre as muitas definições sobre o jongo disponível na documentação do Dossiê – esta a seguir contida na
apresentação do CD-ROM Jongo no Sudeste:
O jongo, também conhecido pelos nomes de tambu, tambor e caxambu nas comunidades afro-brasileiras que o
pratica, envolve canto, dança e percussão de tambores; por seu intermédio, atualizam-se crenças nos ancestrais e
nos poderes da palavra. O jongo formou-se basicamente a partir da herança cultural dos negros de língua banto,
habitantes do vasto território do antigo Reino do Congo. Trazidos para o Brasil para trabalhar, como escravos, nas
fazendas de café e cana-de-açúcar do Vale do Rio Paraíba (região Sudeste), desenvolveram uma forma própria de
comunicação. O canto baseado em provérbios, imagens metafóricas e mensagens cifradas permitia fazer a crônica
do cotidiano e reverenciar os antepassados [...].
Foram as entidades Grupo Cultural Jongo da Serrinha e Associação da Comunidade Negra de Remanescentes de Quilombo
da Fazenda São José que formalizaram, por meio de carta enviada ao Sr. Ministro da Cultura, Gilberto Gil, o interesse
quanto ao reconhecimento do Jongo como Patrimônio Cultural Brasileiro.

1. Ponto de Jongo cantado em Tamandaré, Estado de São Paulo, de autoria de Jefinho.
2. Memo no 195/CNFCP/05.
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Essas cartas datam de 22 de novembro de 2002. Constam ainda, no processo, os abaixo-assinados ratificados por

Foto da esquerda:

“jongueiros” residentes em localidades e municípios da região Sudeste do Brasil, que foram contatados durante o inventário

Guilherme Reis, 2014.

que fundamentou a elaboração do Dossiê em tela, a saber: Morro do Cruzeiro (Município de Miracema); Morro da Serrinha
(Rio de Janeiro); Município de Pinheiral; Bracuí, Mambucada e Morro do Carmo (Município de Angra dos Reis); Município de
Barra do Piraí, Município de Santo Antônio de Pádua; e Fazenda São José da Serra (Município de Valença), todos no Estado
do Rio de Janeiro. Municípios de Capivari, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Piquete, Piracicaba, São Luís do Paraitinga e

Foto acima:
Francisco Moreira
da Costa, 2004.

Tietê, no Estado de São Paulo; São Mateus, no Estado do Espírito Santo; e Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Além dos documentos reivindicatórios supracitados, está anexada ao Dossiê do Jongo no Sudeste a seguinte documentação:
> Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) do Jongo no Sudeste, produzido pela equipe do CNFCP;
> Caderno de textos produzidos pela equipe do inventário do Jongo (CNFCP), contendo os artigos: “Jongo –
Patrimônio Imaterial Brasileiro”, de Letícia Vianna; “Contribuição ao inventário do Jongo”, de Elizabeth Travassos, e
“Sobre a instrumentação do jongo em diferentes localidades, conforme observado no VIII Encontro de Jongueiros”,
de Thiago Aquino.
> CD-ROM Jongo no Sudeste, produzido pelo CNFCP;
> Videodocumentário Jongo no Sudeste, editado pelo CNFCP, a partir de documentação audiovisual recolhida em
pesquisa no acervo do próprio Centro e de particulares;
> Videodocumentário Feiticeiros da palavra, 56 min, realizado pelo Núcleo de documentários da TV Cultura e
coproduzido pela Associação Cultural Cachuera!;
> Livro Jongo da Serrinha: do terreiro aos palcos. Autoria de Edir Gandra, publicado em 1995;
> Publicação Cadernos de Folclore 34; “O Jongo”, autoria de Maria de Lourdes Borges Ribeiro, editado em 1984
pela Funarte/Instituto Nacional do Folclore;
> CD Batuques do Sudeste, vol. 2 da Coleção Documentos Sonoros Brasileiros, produzido pela Associação Cultural
Cachuera! e pelo Itaú Cultural;
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> CD-livro Jongo da Serrinha, produzido pela Associação Cultural Jongo da Serrinha;
> CD-livro Jongo do Quilombo São José, produzido pela Associação Brasil Mestiço, Sesc-Rio e Associação da
Comunidade Negra de Remanescentes de Quilombo da Fazenda São José;
> Pequeno estudo sobre o Jongo da Comunidade de Piquete (SP), contendo informações sobre a cidade,
depoimentos dos participantes do jongo, fotos e repertório.
> Compilação de repertório do jongo produzido pela Associação Cachuera! e relativo aos grupos jongueiros
residentes nos municípios paulistanos de Cunha, Piquete, Tamandaré, Lagoinha, São Luiz do Paraitinga e Taubaté.

SOBRE O DOSSIÊ JONGO NO SUDESTE
Conforme enumerado acima, o Dossiê Jongo no Sudeste contém variada documentação que se encontra disponível em
distintos formatos (CD, CD-ROM, livros, publicações, impressos). Desse modo, o Parecer que se segue baseia-se no conjunto
dessa documentação, em especial no conteúdo das informações organizadas nas fichas da metodologia do Inventário
Nacional de Referências Culturais (INRC), que foi aplicada para orientar a pesquisa realizada pelo CNFCP. Baseia-se também
nos estudos autorais produzidos no contexto da pesquisa e naqueles anexados ao processo.
Trata-se do mais atual e, possivelmente, completo levantamento documental e empírico sobre o jongo. Isso é possível aferir
observando-se os Anexos Gerais do inventário: guia de fontes no qual se constata a extensão considerável da bibliografia,
dos registros audiovisuais e dos acervos museológicos existentes sobre o jongo. Chama-nos a atenção a quantidade de
registros audiovisuais de diversas finalidades e formatos. Documentação esta que, certamente, é do interesse dos cultores
do jongo e que pode ser utilizada como instrumento de promoção, divulgação e mesmo de revitalização da memória e da
prática dessa forma de expressão. Seja por comunidades que gostariam de reforçar um vínculo atualmente frágil ou por
aquelas cujos vínculos um dia foi desatado.
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Esse inventário apresentou, como recorte territorial, a prática do jongo, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro – onde a
pesquisa foi mais aprofundada – e nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, onde há fortes evidências dessa
forma de expressão – reminiscências em alguns lugares, vigor em outros. Apesar de o inventário não ter sido aplicado em
sua totalidade nesses últimos estados, salienta-se que isso de modo algum compromete a pertinência desta documentação.
No entanto, aponta a amplitude da prática do jongo, bem como para que o projeto de identificação e referenciamento dos
grupos jongueiros tenha continuidade para além desse primeiro inventário.
Cabe acrescentar que existe na Associação Cachuera! importante acervo sobre o jongo, como também sobre outras
expressões herdadas dos povos de língua banto transplantadas para o Brasil. Essa instituição vem produzindo louvável
trabalho de pesquisa e apoio ao jongo praticado no lado paulistano do Vale do Rio Paraíba. Documentação esta representada,
no Dossiê, por meio do vídeo Feiticeiros da palavra, do CD Batuques do Sudeste e da compilação de repertórios recolhidos
junto a jongueiros de vários municípios do Estado. Desse modo, pode-se argumentar que as informações relativas ao
jongo no Estado de São Paulo, e em algumas localidades de Minas Gerais e Espírito Santo, são satisfatórias para completar
o Dossiê. Ou seja, o fato de não ter havido inventário cultural nestes Estados, em conformidade com a metodologia
normalmente requerida pelo Iphan, não prejudicou as devidas compreensão e identificação do fenômeno jongo. Mostra,
no entanto, a diversificação dessa expressão que, como todo e qualquer fato da cultura, possui formas, significados e
simbolismos específicos relacionados à história cultural de cada localidade, mesmo que essa história seja parte de um
fenômeno mais geral, no caso o legado sociocultural advindo do modelo escravista brasileiro. Nesse sentido, a perspectiva
analítica adotada pela equipe de pesquisa foi acertada, pois:
Assim como tratar todas as suas ocorrências contemporâneas [jongo, caxambu, tambu etc.], como variações de um
modelo implica subestimar as diferenças entre elas, procedimento igualmente redutor consistiria em fundir num relato
único as histórias – na verdade, pouco conhecidas – das comunidades que as praticam ou praticavam. No processo
de modernização da sociedade brasileira, ao longo do século passado, saberes tradicionais foram rechaçados, de
uma maneira geral, principalmente quando associados às práticas culturais e religiosas dos trabalhadores negros.
Mas as relações que os praticantes de jongos e batuques estabeleceram com outros setores da sociedade, com os
poderes públicos e agentes religiosos variaram e deram lugar a histórias locais únicas.3
Nessa linha de argumentação, além das histórias locais únicas, constata-se – e o inventário explora essas conexões – a
variedade de instrumentos musicais (em especial os tambores artesanais ou industrializados), as formas de execução dos
repertórios cantados e tocados, as células rítmicas, as disposições coreográficas e a adesão/diálogo dos praticantes do jongo
com outras formas de expressão recorrentes nas localidades estudadas: as festas de santo, a umbanda, os ternos de santos
reis, as marujadas e os bumba-bois.
A multiplicidade de performances musicais e coreográficas é apresentada, de modo comparativo, no texto de Thiago
Aquino, sobre os tipos de instrumentação, toques e atuações dos grupos de diferentes localidades, observados estes em
evento privilegiado: o VIII Encontro de Jongueiros, ocorrido em Guaratinguetá, São Paulo, em 2003. Segundo o autor,
“essa multiplicidade tem efeitos bastante diversos e até contraditórios, levantando relações de identificação/influência/
homogeneização e de não identificação/rejeição/heterogeneização” entre os grupos. O texto relata, assim, a ocorrência
às vezes informal e sutil de clivagens entre os variados grupos, caracterizadas, sobretudo, quando alguns destes observam
e emitem opinião sobre a atuação de outros, chegando-se a não considerar o que veem e ouvem como sendo jongo.
Não obstante, o pesquisador chama a atenção para a atuação emblemática do mestre de cerimônias do evento, que
apela para que os participantes respeitem todos os estilos, afirmando solenemente ao microfone: “é tudo jongo”. Esta
posição englobante é um polo do campo de formação da identidade jongueira e parece fundamentar-se na necessidade de
congregar os grupos, salientando-se o que eles têm em comum, de modo que as adesões angariem maior representatividade
ao movimento.
Por outro lado, o autor também percebe forte identificação e reciprocidade entre grupos, como indicado, por exemplo, entre
o do Morro da Serrinha e o da comunidade do Quilombo São José da Serra. O inventário mostra que estes grupos possuem
vínculos não só genealógicos – já que a matriarca do jongo da Serrinha, a falecida Vovó Maria Joanna Monteiro, nasceu na
região de Valença (RJ), onde está localizada a comunidade do Quilombo São José –, mas também no que concerne às parcerias

3. TRAVASSOS, Elizabeth. “Contribuição ao inventário do jongo”. Dossiê Jongo no Sudeste, 2005.
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para a produção de espetáculos e de CDs. Outro vínculo entre esses dois grupos
é a proximidade entre a prática do jongo e o universo da umbanda. Ou seja,
são grupos que possuem características estéticas e históricas específicas, mas
que compartilham alguns objetivos e interesses em comum, de modo que os
rendimentos da atuação artística possam contribuir para subsidiar projetos em
desenvolvimento nas respectivas comunidades. Destaca-se, nesse sentido, o
projeto Escola de Jongo – criado pela ONG Grupo Cultural Jongo da Serrinha,
instalada na localidade homônima – onde desenvolve atividades de inclusão
social e de alternativas à profissionalização de jovens da comunidade a partir
de conteúdos afro-brasileiros. A comunidade da Fazenda São José da Serra
– que foi reconhecida, em 1998, como remanescentes de quilombos pela
Fundação Palmares – tem promovido eventos festivos que envolvem o jongo
e outras expressões afro-brasileiras, como a capoeira angola e a missa negra,
divulgando-as para o público interessado, no intuito de angariar fundos para
projetos que visam a melhorar as condições de vida local.
O contexto atual desse campo nos mostra ser factível a adesão dos grupos
à identidade jongueira, considerando que o Encontro de Jongueiros é um
evento consolidado e que terá a décima edição no ano de 2005. Outro dado
relativo ao nível de organização da comunidade de jongueiros no Sudeste
foi a criação da Rede de Memória do Jongo, que consiste na união entre
grupos de jongo, pesquisadores e instituições interessadas na preservação
desse bem cultural. Salienta-se que o grau de mobilização dos jongueiros em
torno do reconhecimento do jongo como Patrimônio Cultural Brasileiro é um
fator relevante nesse processo. Esse interesse culminou com a organização
do I Seminário Nacional sobre o Patrimônio Imaterial do Jongo, ocorrido no
interior do XIX Encontro de Jongueiros, em novembro de 2004, na Cidade do
Rio de Janeiro.
Considerando a diversidade das formas de expressá-lo, a equipe do inventário
inspirou-se na reflexão de especialistas como Paulo Dias, da Associação
Cachuera! e da Professora Elizabeth Travassos, da Unirio. Delimitou-se
algumas características do jongo praticado na região Sudeste que estabelecem
um nexo comum entre as comunidades jongueiras.4 É consenso, entre esses
pesquisadores, que existem traços que especificam o jongo se o compararmos
a outras tradições também frutos da herança banto africana, como o Tambor
de Crioula no Maranhão e as Guardas de Congo ou Congadas das Irmandades
do Rosário, que são também representativas nas regiões Sudeste e CentroOeste do Brasil. Paulo Dias diferencia o jongo da congada chamando a atenção
para o tipo de local onde é costume acontecer cada uma das expressões.
[O jongo é] celebração intracomunitária, recôndita, noturna, onde se
reforçam, sem grande interferência ou participação do branco, os valores
de pertencimento a uma matriz cultural e religiosa africana. A congada,
ao contrário, realiza-se em praças públicas, em frente às igrejas e capelas,
colocando os círculos afro-brasileiros de congadeiros em posição de
visibilidade perante a sociedade mais ampla na qual se inserem.5

4. Salienta-se que as hipóteses desses pesquisadores baseiam-se em pesquisas anteriores: a de
Edison Carneiro (1982) sobre a “família do samba”, que envolve, sobretudo, as danças que têm
como elemento coreográfico a “umbigada”; e ao trabalho de Maria de Lourdes Borges Ribeiro
(1984), que se dedicou ao estudo da poética dos “pontos” de jongo.
5. INRC Jongo no Sudeste p. 4.
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Outra particularidade que singulariza o jongo e o caxambu (terminologia que o Dossiê considera como sinônima) é a
“presença de práticas mágicas verbo-musicais e pela associação a elementos religiosos afro-brasileiros: reverência aos
mortos e aos tambores (eles próprios considerados representantes de ‘jongueiros velhos’)”.6 Elizabeth Travassos acrescenta
que, “por meio de versos metafóricos, cuja chave secreta é conhecida por poucos, os jongueiros rivalizam uns com os outros
e exibem a força de seu canto. Nada disso ocorre nos cocos ou no samba de roda”.7 Acrescentaria que esse conteúdo, de
certo modo misterioso, presente no jongo não parece ter centralidade similar no tambor de crioula maranhense – tradição
coreográfico-musical também de herança de povos de língua banto e que guarda incontestáveis semelhanças com o jongo.
Nesse sentido, seria de grande relevância a realização de um estudo ou uma ação que possam contemplar/incluir, como
linha mestra, as diferentes formas de expressão que evidenciam o legado cultural que herdamos dos povos bantos, as quais
se incluem, além das mencionadas, a música de capoeira, o candombe e os cantos vissungos da região de Diamantina
(MG). Assim, poderíamos pensar essa herança como um sistema complexo e inter-relacionado, dotado de padrões musicais,
coreológicos e linguísticos assemelhados.
Voltando ao jongo, constata-se um denso arsenal mitopoético expresso nos cantos de jongo, denominados “pontos”
– assim como na umbanda. Conforme demonstra o trabalho de Maria de Lourdes Borges Ribeiro (1984), há pontos de
“visaria” ou “bizarria” e de demanda, “gurumenta” ou “gromenta”. Os pontos de visaria são para louvar os participantes
da roda, saudar visitantes (“saravá” alguém), para alegrar a dança e para a despedida. Dona Mazé, da comunidade de
Tamandaré (SP), disse: “Não se abre roda de jongo sem ‘saravá’ jongueiro velho”.8
Os pontos de demanda ou gurumenta (corruptela de “argumento”) são aqueles em que se estabelece o desafio, o encante
e os enigmas a serem decifrados. Paulo Dias acrescenta que os pontos são como provérbios que contêm muitas imagens
condensadas em poucas palavras. Sustenta que se trata de uma forma de comunicação desenvolvida no contexto da
escravidão e que serviu também como estratégia de sobrevivência e de trâmite de informações sobre fatos acontecidos
entre os antigos escravos, de modo que inviabilizasse o entendimento dos brancos. Esses pontos são de natureza jocosa,
de sarcasmo, de reclamação sobre maus-tratos e excesso de trabalho. O universo rural e seus símbolos, como o gado, os
animais (tatu, tamanduá, galo), a lavoura e a terra, são referenciais nos pontos de jongo e possuem significados que são
contextualizados.
A propósito, o conteúdo de diversos pontos contidos na documentação do Dossiê nos mostra que boa parte destes
rememora os tempos da escravidão. Cantados em linguagem cifrada, num misto de português com termos de matriz
banto, são carregados de metáforas. Borges Ribeiro (1984) assim sintetiza-os:

Fotos da esquerda e
abaixo: Guilherme Reis,
2014.

A simbólica do jongo não pode ser dicionarizada. Não é estática, cria uma semântica ligeira, móvel, escapadiça,
fugidia, mimetizando-se com as coisas aqui e ali, com pessoas, com acontecimentos, o que não permite regra
nem fixação; é livre, solta, de voos arrojados. Escapam alguns termos de interpretação generalizada,
como entre outros: angoma – tambu; água – cachaça; tempero – veneno; flor – alegria.
Outros pontos são cantados em reverência aos tambores que são chamados de angoma ou ingoma,
de candongueiro e de tambu, conforme o local e o tamanho; um terceiro tipo de tambor, menos
recorrente, é a puíta ou ingoma puíta, que é o ancestral da atual cuíca, tão utilizada no samba. Os
tambores são reverenciados como a autoridade que estabelece a ligação com a ancestralidade, o
próprio “papai mais velho”. Pedir licença a eles, benzendo-se para começar um jongo, ou mesmo
para entrar na roda, é convenção tácita entre os jongueiros. Como de resto prevalece nas formas de
expressão de matriz africana no Brasil, os tambores, as formas de tocá-los e os ritmos executados são
personificados e representam o vínculo incontestável com a tradição.
O inventário identificou tambores confeccionados no século XIX, como os do grupo de Santo Antônio
de Pádua (RJ). Tambores esses que foram batizados com os nomes de seus antigos donos: Joana
(tambu) e Clementino (candongueiro). Consta no CD-livro da comunidade da Fazenda São José um
apelo do Sr. Toninho Canecão, liderança local, sobre o extravio de tambores antigos:

6. INRC Jongo no Sudeste, p. 5.
7. TRAVASSOS, Elizabeth. “Contribuição ao inventário do jongo”. Dossiê Jongo no Sudeste, 2005.
8. Cf. vídeo Jongo no Sudeste.
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Me sinto muito triste quando lembro da perda de um par de tambu que tínhamos conosco há mais de cento e
trinta anos. Meu pai os emprestou a um fazendeiro e, logo depois, veio a falecer. Nunca mais conseguimos rever os
instrumentos. Aqui faço um pedido: se alguém tiver esses instrumentos em posse favor devolvê-los à comunidade
da Fazenda São José da Serra; eles fazem parte da nossa história e representam a voz de nossa matriarca maior,
Mãe Zeferina.
O som produzido pelo par de tambus representa nada mais, nada menos que a própria voz da ancestral do grupo. Há um
ponto de jongo eternizado na voz de Clementina de Jesus – falecida cantora herdeira direta das tradições jongueiras da
região de Valença (RJ) – que denota o respeito e a importância desses instrumentos musicais sagrados: Tava drumindo/
angoma me chamou/vem cantar meu povo/cativeiro se acabou.
Angoma esse que chama, convoca, delibera, informa. Ou seja, comunica. Além disso, convém acrescentar que o dia 13 de
maio – a decretação da Lei Áurea de 1888, quando supostamente teria acabado o cativeiro – é comemorado até hoje com
festa de jongo em praticamente todas as comunidades objetos do inventário sobre o jongo no Sudeste.
Um outro tópico que o Dossiê explora é o processo de expansão do jongo para além do universo tradicional. Segundo
Edir Gandra (1995), esse processo inicia-se a partir da atuação do núcleo de jongueiros da família Monteiro, residente no
Morro da Serrinha (RJ), por intermédio de Vovó Maria Joanna e seu filho Darcy Monteiro. Vovó Maria Joanna foi influente
autoridade religiosa afro-brasileira que, além de ser referência na comunidade – como liderança da Escola de Samba
Império Serrano – atraiu personalidades do mundo artístico carioca para seu espaço, como a cantora Clara Nunes.
Darcy Monteiro, ou Mestre Darcy, vislumbrou, a partir dos anos 1960, a possibilidade de transformar as formas expressivas
do jongo – canto, dança e percussão dos tambores – em espetáculo. Nesse projeto, criou àquela época o grupo Jongo
Bassam, que chegou a gravar um long play (LP). Adicionou instrumentos harmônicos como o violão e o cavaquinho à
musicalidade do jongo da Serrinha, aspecto este que singulariza os espetáculos apresentados atualmente pelo grupo. O
círculo de admiradores do jongo cresceu sobremaneira a partir dos anos 1990, quando Mestre Darcy passou a realizar
“oficinas” de jongo em diversos locais da cidade do Rio de Janeiro, inserindo-se no circuito de apreciadores e batalhadores
da chamada “música de raiz”.
Percussionista bastante requisitado por importantes artistas, Mestre Darcy “atraiu para as ‘rodas’ na casa de sua mãe
estudantes e músicos que não viviam no morro e não tinham contato prévio com o jongo [...] seu projeto declarado era
‘tirar o jongo do gueto’”.9 Eis uma declaração sua: “O jongo ainda está de pé no chão, mas na hora em que ele botar uma
cartola, um pixinguinho (sic) assim, uma coroa bem bonita, vai estar também no Municipal”.10 Lembremos que o Teatro
9. TRAVASSOS, Elizabeth “Contribuição ao inventário do jongo”. Dossiê Jongo no Sudeste, 2005.
10. Vídeo O Jongo no Sudeste.
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Municipal do Rio faz parte do imaginário relacionado à ascensão e à legitimação social do samba e, por extensão, aos
sujeitos produtores dessa música, principalmente as classes menos favorecidas da cidade do Rio de Janeiro. Há referências
a este lugar em canções de sambistas como Cartola e Noel Rosa. Ser apreciado pelo público frequentador do Municipal
significaria a glória dos praticantes desse gênero musical. É esse tipo de reconhecimento que Mestre Darcy parece pleitear
para o jongo. Reconhecimento este que ele talvez só tenha visto em parte – muito disso devido à sua dedicação em ser
uma espécie de “embaixador do jongo”. Mestre Darcy faleceu no ano de 2001. Deixou para esposa, filhos e admiradores/
seguidores a tarefa de tocar em frente seu projeto jongueiro.
A disseminação do jongo como ícone de resistência afro-brasileira provocou entre o público simpatizante, a mídia e as
instituições interessadas um certo senso de responsabilidade em torno da preservação dessa forma de expressão. O excesso
de visibilidade e a expectativa que este causa junto às comunidades jongueiras, mediante a possibilidade de angariar
rendimentos nesse contexto, deve ser compreendido como um dos meios de autogestão, mas não como o único. Enfatiza-se, entretanto, a necessidade de se elaborar alternativas de apoio às comunidades praticantes do jongo para além da
produção de espetáculos e de eventos, haja vista se tratar de uma parcela da sociedade que vive em condições frágeis e
com dificuldades de toda monta. Situação esta em que se encontra expressivo contingente da população negra no Brasil.
Assim, a sustentabilidade do jongo enquanto expressão cultural poético-coreográfico-musical das comunidades referenciadas
no Dossiê Jongo no Sudeste – bem como aquelas não mencionadas, mas que o praticam – depende do envolvimento de
instituições oficiais nacionais, de estados e de municípios e de instituições não governamentais que atuem em consonância
com os interesses e as necessidades das comunidades locais. O Dossiê apresenta as seguintes recomendações:
1)

Necessidade de se elaborar políticas públicas que favoreçam a equidade econômica articulada com a diversidade
cultural, em especial quanto à autodeterminação das comunidades jongueiras.

2)

Promover o aperfeiçoamento de leis de incentivo que facilitem o acesso direto dos detentores dos saberes às
instâncias de patrocínio e financiamento, sobretudo para a realização dos encontros anuais de jongueiros e o
fortalecimento da Rede de Memória do Jongo;

3)

Estimular a interlocução das comunidades com outras esferas da sociedade, em especial com o poder público, de
modo que aquelas tenham condições favoráveis para que possam controlar, manter e promover a transmissão dos
saberes relacionados ao jongo conforme seus interesses.

4)

Promover a inclusão, a valorização e o aprofundamento dos temas relacionados a esse bem cultural nas agendas
escolares e em programas educativos, sobretudo nas localidades onde há sua maior incidência, de modo a se
reforçar a percepção do jongo como Patrimônio Cultural Brasileiro.

A documentação apresentada neste Dossiê sobre o Jongo no Sudeste contém produtos que podem ser veiculados e
disseminados como material de conhecimento e divulgação sobre o jongo. Destaca-se, sobretudo, o CD-ROM Jongo no
Sudeste, o vídeo Feiticeiros da palavra e o estudo pioneiro de Maria de Lourdes Borges Ribeiro, que merece ser reeditado.

CONCLUSÃO
Por sua representatividade enquanto ícone de resistência cultural afro-brasileira na região Sudeste; por representar referência
cultural remanescente do legado dos povos africanos de língua banto escravizados no Brasil; por se tratar de comunidades
que passam por dificuldades socioeconômicas básicas e com dificuldades de interlocução com o poder público; e, por tudo
o mais demonstrado no processo ora analisado, somos de Parecer favorável à Inscrição do Jongo no Livro de Registro das
Formas de Expressão.

Escultura: Maria Luiza
Santos Vieira, Taubaté.
Foto: Acervo do
Museu Edison Carneiro.
Francisco Moreira da
Costa.

S. M. J, é este o Parecer.
Brasília, 1o de setembro de 2005
Marcus Vinícius Carvalho Garcia
Antropólogo – GI/DPI/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

solicitação de Registro do jongo como bem cultural imaterial no Livro das Formas de Expressão do Iphan foi
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Cultura, através de numerosos abaixo-assinados de membros de comunidades
jongueiras, datados de 2002 a 2003, a seguir relacionadas: Grupo Cultural Jongo da Serrinha, localizada no morro

Foto da esquerda:
Francisco Moreira da
Costa/Acervo CNFCP,
2004.

do mesmo nome, em Madureira, Rio de Janeiro; e Associação da Comunidade Negra de Remanescentes de Quilombo da
Fazenda de São José da Serra, em Valença, além de numerosos jongueiros de localidades e municípios da região Sudeste do
Brasil, a saber: Morro do Cruzeiro (Município de Miracema); Morro da Serrinha (Município de Pinheiral); Bracuí, Mambucada
e Morro do Carmo (Município de Angra dos Reis); Município de Barra do Piraí; Município de Santo Antônio de Pádua;
todos no Estado do Rio de Janeiro; Municípios de Capivari, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Piquete, Piracicaba, São Luiz
do Paraitinga e Tietê, no Estado de São Paulo; São Mateus, no Espírito Santo; e Município de Belo Horizonte, em Minas
Gerais. Todos estes abaixo-assinados constam das fls. 2 a 37 do Processo 01450.005763/2004-43, que foi encaminhado à
Presidência do Iphan, em 11 de maio de 2004, pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, através de sua diretora,
Claudia Mana Ferreira.
Em 15 de junho de 2005, a Diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular encaminhou ao Departamento de
Patrimônio Imaterial a documentação complementar para a Instrução do presente processo, composta de 13 Anexos,
entre eles o Inventário Nacional de Referência Cultural Jongo do Sudeste, coordenado pela antropóloga Letícia Vianna. O
processo foi, então, encaminhado à Gerência de Registro para conhecimento e exame.
Em 27 de setembro, o processo foi reencaminhado ao Departamento de Patrimônio Imaterial pela Gerente de Registro,
Sra. Ana Claudia Lima e Alves, que, em seu despacho, informou estar concluída a Instrução técnica do Processo, o qual
reúne subsídios suficientes para o entendimento do objeto do Registro, o Jongo do Sudeste, “em toda a sua complexidade,
através de levantamentos, pesquisas, estudos autorais e registros documentais devidamente incorporados aos autos”.
Considera justificada a circunscrição do jongo ao Sudeste brasileiro. Acrescenta que foi constatada a existência de uma
resistência cultural em uma rede de memória do jongo e na realização de Encontros de Jongueiros, que em 2005 promoveu
sua décima edição. Finalmente, endossa o Parecer Técnico emitido pelo antropólogo Marcus Vinicius Carvalho Garcia,
da subgerência de Identificação, que recomendou a inscrição do Jongo do Sudeste no Livro de Registro de Formas de
Expressão e, consequentemente, seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro.
Em 26 de setembro, a Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, Márcia Sant’Anna, encaminhou o processo à
Dra. Sista Souza dos Santos, Procuradora-chefe do Iphan, que em seu Parecer de 30 de setembro concluiu que a Instrução
processual justifica o Registro do Jongo do Sudeste. A Sra. Procuradora encaminhou ao Sr. Presidente do Iphan, Dr. Antonio
Augusto Arantes, minuta de Aviso, na forma e para os fins do disposto no parágrafo 5o do artigo 3o do Decreto 3.551, de
4 de agosto de 2000. Aviso este que foi publicado no Diário Oficial da União, em 5 de outubro de 2005, e em jornais de
grande circulação nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 2005.
Em 14 de outubro, o processo foi enviado ao Relator indicado pelo Sr. Presidente do Iphan.
Após o relato dos procedimentos processuais, submeto aos Senhores Conselheiros o seguinte Parecer:
O jongo, também conhecido pelos nomes de tambu, tambor e caxambu nas comunidades afro-brasileiras que
o praticam, envolve canto, dança e a percussão de tambores; por seu intermédio, atualizam-se crenças nos
ancestrais e nos poderes da palavra. O jongo formou-se basicamente a partir da herança cultural dos negros da
língua banto, habitantes de vasto território do antigo reino do Congo. Trazidos para o Brasil para trabalhar, como
escravos, nas fazendas de café e de cana-de-açúcar do Vale do Paraíba, desenvolveram uma forma própria de
comunicação, o canto baseado em provérbios, imagens metafóricas, que permitia fazer a crônica do cotidiano e
reverenciar os antepassados.
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Segundo a pesquisadora Elizabeth Travassos, o jongo realiza-se em um perigoso limiar em que a dança e o canto podem
evocar entidades. Daí uma preocupação constante, por parte dos jongueiros, em evitar possessões e em reafirmar a
diferença entre as danças de terreiro e os rituais de possessão, geralmente internos aos templos. Pretende-se, assim,
enfatizar a natureza secular do jongo e diferenciá-lo, por exemplo, do candobe, que, embora apresente numerosos
elementos semelhantes, só se realiza dentro dos rituais sagrados do Reinado do Rosário.
Jongo, caxambu, tambor ou tambu são denominações sinônimas que se referem simultaneamente ao ritual e aos
instrumentos de percussão, as diferentes formas de tambores que constituem os mais importantes elementos centrais do
rito. Ao contrário de outras danças de terreiro conhecidas genericamente como batuque pelos cronistas do Brasil Colônia
e do Império – os tambores do jongo requerem cuidados mágicos praticados antes de cada sessão.
Os tambores são reverenciados como o elo existente entre a comunidade atual e os ancestrais. Para se iniciar o jongo, é
necessário pedir licença a eles, benzendo-se. As formas personificadas de cada executante fazem supor que os tambores
refletem as vozes de seus donos. Em um texto referente à comunidade da Fazenda de São José, um líder local reclamou do
extravio de um par de tambores, que estava na família há mais de cento e trinta anos. Lamentou a perda, acrescentando
que “eles luzem parte de nossa história e representa a voz de nossa matriarca maior, mãe Zeferina”.
Tem razão Elizabeth Travassos quando se refere à perigosa liminaridade entre o sagrado e o profano nos domínios do jongo.
Em vários depoimentos, constante dos autos, existe a preocupação em não confundir o jongo com a umbanda e o candomblé.
Há todo um discurso jongueiro frisando que o jongo visa ao divertimento. De fato, pode-se perceber, nos documentários
visuais, constantes do Dossiê, a imensa alegria dos participantes. Mas eles próprios fazem referências a “pretos velhos”
que vêm sem chamamentos ou às pessoas que acabam por incorporar entidades. Essa preocupação se deve ao fato que a
comunidade jongueira espera o reconhecimento do jongo como uma rica forma de expressão cultural. O som dos tambores,
as danças e as palmas cadenciadas combinam com os cantos que – como na umbanda – são chamados “pontos”.
Os “pontos” constituem uma forma de linguagem cifrada – que fazem parte de um rico repertório
mito-poético. Ora são utilizados como uma forma de “saravá”, para saudar os
participantes da roda ou algum visitante. São eles os pontos de “visaria”, servem
para alegrar a dança ou para se despedir. Outros são os pontos de demanda ou
gorumenta, formas de desafios cantados cuja linguagem metafórica deve ser
decifrada pelo outro participante. Quando o enigma não é decifrado, o ponto
fica amarrado. O grupo que dança repete o ponto que alguém venha para
desatá-lo, com versos que decidam o mesmo. Podem também ser pontos de
encantamentos que provocam atos mágicos: bananeiras que crescem da
noite para o dia; jongueiros que caem imobilizados no chão.
O pesquisador Paulo Dias afirma que
a linguagem figurada do jongo e o desafio através de enigmas relacionam-se
com práticas africanas como o uso constante de provérbios e metáforas que
representam as palavras dos ancestrais – assim como os desafios em que se
lançam enigmas, como foi registrado entre os povos bantus Toga e N’gola.
Diz ainda que
outro traço do pensamento tradicional africano presente no jongo é a ideia de que a palavra proferida com
intenção, e ritmada pelos tambores, põe em movimento forças latentes do mundo espiritual fazendo acontecer
coisas. Conta-se que os pontos dos jongueiros de outrora tinham o poder de fazer crescer bananeiras nos quintais.
São os mirongas, os segredos dos jongueiros bumba – feiticeiros da palavra.
Segundo a tradição, acredita-se que a utilização de palavras cifradas
trata-se de uma forma de comunicação desenvolvida no contexto da escravidão e que servia também como
estratégia de sobrevivência e de circulação de informação codificada sobre fatos acontecidos entre os antigos
escravos. São pontos de natureza jocosa, de sarcasmo, de reclamação sobre maus-tratos e excesso de trabalho.
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Uma outra característica do jongo é a coreografia da umbigada, executada quando um par de dançarinos se exibe no centro
de uma roda. Foi em função dessa coreografia que Edson Carneiro reuniu uma variedade de danças como pertencente à

Foto da esquerda:
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família ao samba. Segundo Travassos, a umbigada “pode ser o passo convencionado para sinalizar as entradas e saídas
na roda”. Os participantes não aceitam as acusações de que a umbigada é um gesto de lascívia. O jongo – dizem – é uma
dança de respeito.

Foto acima:
Guilherme Reis, 2014.

Ao proporem o Registro do jongo, os jongueiros preferem realçar seu aspecto de um espetáculo secularizado e aberto para
o público. Visando ao reconhecimento do jongo como um Patrimônio Cultural, buscam alianças com animadores culturais,
padres, associações comunitárias, movimentos negros, músicos, pesquisadores. Enfim, o jongo busca um espaço maior,
fugindo dos limites de seu gueto.
A denominação utilizada no processo, Jongo do Sudeste, deve ser entendida como abrangendo todas as variedades
pesquisadas e estendida a outros grupos de jongueiros que, por acaso, não foram alcançadas pela ampla pesquisa realizada.
O Relator, considerando a riqueza estética, poética e mágico-religiosa do Jongo, é favorável a seu Registro no Livro de
Formas de Expressão como Patrimônio Cultural Brasileiro.
Finalizando, a elaboração deste Parecer somente foi possível graças a excelente trabalho de pesquisa e de apresentação
dos dados de uma forma concisa e objetiva, realizado pelo competente quadro técnico do Iphan, que atualmente inclui o
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. A todos, apresento meu agradecimento.

Brasília, 8 de novembro de 2005
Roque de Barros Laraia
Conselheiro
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CACHOEIRA DE IAUARETÊ:
LUGAR SAGRADO DOS POVOS INDÍGENAS
DOS RIOS UAUPÉS E PAPURI
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo sobre o pedido de Registro da Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos
Povos Indígenas dos rios Uaupés e Papuri, localizada na confluência destes, no Distrito de Iauaretê, Município
de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, conforme requerimento dirigido ao Presidente do Iphan pela
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e declaração de interesse firmada por representante da
Coordenação das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê (Coidi), ambas as correspondências com data de 15
de julho de 2005, devidamente encaminhadas pela 1a Superintendência Regional do Iphan, sediada em Manaus (AM).
A presente solicitação de Registro baseia-se em projeto desenvolvido pelo Departamento do Patrimônio Imaterial e 1a
Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com o Instituto
Socioambiental (ISA) e a Foirn e o apoio de diversas entidades indígenas representativas do contexto multicultural de
Iauaretê. O pedido contou ainda com a adesão das seguintes entidades e instituições, subscritas em declarações formalmente
incorporadas ao presente processo: Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
do Amazonas (Sect), Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas, Fundação Estadual de Política Indigenista (Fepi/AM) e
Associação de Língua e Cultura dos Tarianos do Distrito de Iauaretê (ALCTDI).
A documentação apresentada consta do processo administrativo no 01450.010743/2005-75, aberto em 28 de agosto de
2005 pelo Departamento do Patrimônio Imaterial/Iphan, com dez (10) Anexos, a saber:
> Anexo 1 – Dossiê de Instrução;
> Anexo 2 – Tradução dos Mitos – Cadernos de Texto;
> Anexo 3 – CD-ROM contendo Mapas de Trabalho;
> Anexo 4 – Acervo audiovisual;
> Anexo 5 – Acervo fotográfico;
> Anexo 6 – Informações complementares sobre a Maloca;
> Anexo 7 – Informações complementares retiradas da internet;
> Anexo 8 – Informações institucionais Foirn;
> Anexo 9 – Folders e publicações;
> Anexo 10 – Cópia do processo: instrumento jurídico para transferência dos ornamentos sagrados do Museu do
Índio, em Manaus, aos povos da Região do Alto Rio Negro.
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O OBJETO DO REGISTRO
A Cachoeira de Iauaretê, ou Cachoeira da Onça na tradução da língua geral nheengatu1 para o português, é um lugar
de referência fundamental para os povos indígenas que habitam a região banhada pelo rio Uaupés – um tributário do rio
Negro – e seu afluente Papuri, reunidos em dez comunidades, multiculturais na maioria, compostas por etnias de filiação
linguística Tukano Oriental, Aruaque e Maku.
Várias das pedras, lajes, ilhas e paranás da Cachoeira de Iauaretê simbolizam referências dos episódios de guerras,
perseguições, mortes e alianças descritos nos mitos de origem e nas narrativas históricas, assim como nas relações de
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afinidade que se estabeleceram e vêm permitindo, até hoje, a convivência e o compartilhamento de padrões culturais
entre os diversos grupos indígenas que coabitam naquele território. Para esses povos, a Cachoeira de Iauaretê é seu Lugar
Sagrado, onde está marcada a história de sua origem e sua fixação nessa região, desde há milênios.
Toda a nossa história está escrita nas pedras, nos igarapés, nos remansos da cachoeira e falam, para nós mesmos,
de outros tempos, quando nossos ancestrais lutavam para criar e estabelecer as condições de vida para seus
descendentes. Os mitos contam o que ali ocorreu, em tempos remotos, e de como aquelas pedras tomaram suas
respectivas formas. O conjunto das Pedras da Cachoeira remete, assim, aos eventos de nossa história ancestral,
constituindo importante marco referencial da identidade indígena do Rio Uaupés”.2

CONTEXTO
O Lugar a que se refere o presente processo de Registro insere-se em uma área geográfica e etnográfica mais ampla, a do
Noroeste Amazônico, a qual abrange abacia do Alto Rio Negro, onde a linha fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia faz um
desenho que lembra a cabeça de um cachorro.
1. A língua geral amazônica de base Tupi, nheengatu – ou “língua boa” – foi introduzida na bacia do Rio Negro por missionários e colonos a partir da segunda
metade do século XVII. Atualmente, é falada na região dos rios Negro, Uaupés, Xié e baixo Içana pelos povos Baré, Warekena, Arapaso e algumas comunidades
Baniwa, entre outros. (Fonte: site do ISA na internet).
2. André Fernando Baniwa, Diretor Vice-presidente da Foirn, à página 4 do processo.
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A localização exata da Cachoeira de Iauaretê tem as seguintes coordenadas: 67574.17 de latitude e 4777685.87 de
longitude, UTM, WGS 84, zona 19 e 0° 36’ 899” N e 69° 12’ 1.953” W. LAT/LONG, Datum WGS 84.
A região do Alto Rio Negro é habitada tradicionalmente há, pelo menos, dois mil anos por etnias que falam idiomas
pertencentes a duas famílias linguísticas distintas: Aruaque e Tukano Oriental. Além dessas, habitam também a região vários
grupos de línguas não classificadas, conhecidos por Maku, segundo esclarece a coordenadora do presente projeto. Todos
estes, somados, representam mais de 30 mil moradores vivendo em povoados e sítios distribuídos entre os rios da região
e nos dois núcleos urbanos aí existentes: São Gabriel da Cachoeira, o principal centro administrativo e econômico, e Santa
Isabel do Rio Negro, sendo cada um deles a sede do município de mesmo nome.
Há nesse grande território, constituído predominantemente por terras da União, cinco Terras Indígenas (TI) contíguas, todas
demarcadas e homologadas, que juntas somam 10,6 hectares, além de outras áreas protegidas, como três Terras Indígenas
em processo de identificação, um Parque Nacional e Florestas Nacionais.
Apesar do multilinguismo e das diferenças culturais, as 27 etnias que habitam essa grande região – 22 presentes no Brasil
– compõem uma mesma área cultural, a do Noroeste Amazônico. Encontram-se articuladas em uma rede de trocas e
identificadas no que diz respeito à cultura material, à organização social e à visão de mundo. Pode-se mesmo afirmar, nesse
sentido, e com base nas pesquisas realizadas para a Instrução do presente processo, que o compartilhamento de padrões
culturais constitui um traço organizador característico das relações sociais entre os povos que habitam o Alto Rio Negro.
A região onde se localiza a Cachoeira de Iauaretê se distingue como uma das quatro subáreas etnográficas do Noroeste da
Amazônia, o Baixo Uaupés, que corresponde ao curso inferior do rio Uaupés e seus afluentes.3
Os índios que vivem na subárea do Baixo Uaupés, por sua vez, integram atualmente 17 etnias, muitas das quais vivem
também na Colômbia, na mesma bacia fluvial, e na bacia do Rio Apapóris. Esses grupos indígenas, que incluem os Tariano
de origem Aruaque, falam línguas da família Tukano Oriental e participam igualmente do sistema social e da ampla rede
de trocas que ocorre na área do Uaupés.
Entre as 22 etnias habitantes do Noroeste Amazônico, em território brasileiro, 14 delas encontram-se presentes na região
do Uaupés, destacadas a seguir com um asterisco:
> Entre os Tukano Oriental: Arapaso,* Bará,* Barasana,* Desana,* Karapanã,* Kubeo*, Makuna*, Miriti-tapuya,*
Pira-tapuya*, Siriano,* Tukano,* Tuyuka,* Wanano*.
> Entre os Aruaque: Baniwa (vivem no rio Içana e também em São Gabriel e destacam-se pela participação ativa no
movimento indígena na região), Kuripako, Tariano* (falante da língua Tukano), Baré, Warekena.
> Entre os Maku: Dow, Hupda, Nadöb, Yuhupde.4
Cabe aqui observar uma distinção básica, fundamental para o entendimento das relações que se estabelecem entre
as diferentes etnias que convivem nesse território. Por um lado, os grupos de origem Tukano Oriental e Aruaque são
identificados como “índios do rio”, pelo fato de viverem próximos aos rios navegáveis da região, extraírem deles grande
parte de sua subsistência e por neles encontrar-se referenciada sua dinâmica socioeconômica e cultural. Em uma polaridade
diversa, mas complementar, encontram-se os Maku, conhecidos também como “índios da floresta” ou “do mato”, os
quais vivem em áreas mais interiorizadas, transitam entre os divisores de água e buscam se estabelecer, temporariamente,
em locais mais favoráveis à caça (são seminômades, portanto). Embora os Maku não participem das relações de casamento
praticadas entre os diferentes grupos Tukano e Aruaque (exogamia linguística), o que tornam estes últimos parentes entre
si, estão perfeitamente integrados à rede de trocas e à dinâmica sociocultural e econômica que se desenvolve nessa área.

3. Além da subárea etnográfica do Baixo Uaupés, acima referida, as demais subáreas que integram a região do Noroeste Amazônico são:
a. Içana (ou Etnias do Içana) habitada pelos Baniwa e Kuripaco (família linguística Aruaque); falantes da língua geral, o nheengatu.
b. Alto Uaupés, Apaporis e Miriti-Paraná, subárea que está em sua maior parte em território colombiano, incluída na subclassificação “Etnias do rio Xié e do
alto rio Negro”, do ISA.
c. Rio Guainía /Negro e Xié (coincidindo com a classificação do ISA “Etnias do rio Xié e do alto rio Negro”), também na porção superior do Negro, já em
terras brasileiras; aí vivem os Barés, outrora de língua da família Aruaque, hoje falantes da língua geral, e os Warekenas. Obs.: o ISA inclui ainda uma outra
classificação – ‘Etnias Maku’ – cujos representantes encontram-se distribuídos nas regiões interfluviais, cortando longitudinalmente a bacia do Uaupés (fontes:
sites do Melatti e do ISA na internet).
4. Site do ISA na internet.
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O principal núcleo de povoamento do rio Uaupés, em seu trecho brasileiro, é Iauaretê, sede do distrito de mesmo nome,
no Município de São Gabriel da Cachoeira que, além de ser um centro de ocupação tradicional dos Tariano, abriga também
uma Missão dos Salesianos e um pelotão de fronteiras do exército.

Foto:
Pedro Martinelli - ISA,
2002.

É nesse contexto mais amplo que se insere a Cachoeira de Iauaretê, objeto do presente pedido de Registro como Patrimônio
Cultural Brasileiro. “[...] Para além de sua natureza geográfica – uma cachoeira – constrói-se ali uma paisagem cultural
constituída por lugares considerados sagrados pela densidade de sentidos que os mitos lhe conferem”.5
No âmbito do processo em tela, destacamos o termo “confluência” como uma expressão capaz de definir ou esclarecer
melhor – no nosso entendimento – as dimensões material e imaterial do bem cultural “Cachoeira de Iauaretê”.
Aqui, ao nos referirmos a este bem cultural, estamos falando, simultaneamente: de um ponto focal para o qual convergem
as águas do rio Papuri em seu encontro com as do Uaupés; de um lugar central para o qual tem afluído uma grande
diversidade de povos e grupos culturalmente distintos, desde há milênios; estamos falando, ainda, de um ponto de
confluência de interesses diversos, que nos remete a disputas, conflitos, lutas, acordos e resistências, ocorridos ao longo
do tempo, nas sucessivas tentativas por parte dos diferentes grupos e indivíduos de conquistar um espaço legítimo de
permanência e afirmação identitária.
O objeto “Cachoeira de Iauaretê”, material e simbolicamente falando, diz respeito a um espaço que agrega; a um espaço
de convergência de fluxos diversos, sejam estes os das águas que fluem ininterruptamente nos leitos dos rios, ou os dos
grupos humanos que continuamente se deslocam no interior desse território, ou, ainda, aqueles das atividades referentes
às dinâmicas socioeconômicas, políticas e culturais que vêm ocorrendo no local.
Trata-se, portanto, de uma paisagem na qual a natureza, o sagrado e o profano se interpenetram. Depositária de narrativas
míticas, históricas e de representações políticas, a Cachoeira de Iauaretê funciona, assim, como referência central, balizadora
da ampla e complexa rede relacional que articula os diferentes grupos indígenas e não indígenas que coabitam nesse território.

5. Dossiê de Registro, à página 25.
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Como Lugar Sagrado dos povos indígenas moradores dos rios Uaupés e Papuri, ela se apresenta em toda a sua magia e
grandiosidade cênico-paisagística, destacando-se, por tudo o que já foi dito, como uma localidade única no contexto regional.
As qualidades de personificação, subjetividade e intencionalidade que os índios aplicam aos animais e aos peixes
também se estendem ao cosmos como um todo. Os mitos dos povos do Uaupés também são mitos sobre a paisagem,
cujos traços distintivos – as serras e montanhas, os rios, as rochas e as cachoeiras – têm nomes que evocam as histórias
de sua criação ancestral. Viajar por terra ou canoa é seguir essas histórias e compartilhar a dos atos de criação descritos
por elas. Muitas histórias contam sobre as antigas migrações, atribuindo à paisagem uma dupla dimensão – a dos atos
primordiais de criação e a dos atos mais recentes, como a construção de casas e abertura de roças.6

RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO E CULTURA NO CONTEXTO DE IAUARETÊ
A Cachoeira de Iauaretê, como referência política e socioeconômica, expressa espacialmente uma hierarquia – fortemente
marcada na região – de fundamental importância na organização das diferenças e da diversidade presentes naquele
espaço. Hierarquia, por sua vez, que está referenciada nos mitos, nos ritos e nas narrativas históricas, que especificam
as origens e fixação de cada etnia, definem territórios, atribuem significados, revelam códigos de manejo social, político,
ambiental e fundiário e definem os parâmetros de interação e de convivência social entre elas. “As narrativas míticas
explicam como os feitos dos primeiros seres geraram as feições da paisagem e como o mundo se tornou paulatinamente
seguro para a emergência dos verdadeiros seres humanos”.7
Tanto os mitos e narrativas que contam a saga dos ancestrais Tariano quanto aqueles dos demais povos de origem Tucano
que vivem na região de Uaupés mencionam a Cachoeira de Iauaretê como um local referencial de todo esse processo.
Assim, fica evidente, na documentação que integra o presente pedido de Registro, a relação indissociável entre as narrativas
mítico-históricas, o “Lugar” Cachoeira de Iauaretê e o sistema sociocultural uaupesiano, em sua dinâmica.
No mito de origem Tariano, no entanto, a Cachoeira de Iauaretê tem papel de destaque, razão pela qual é considerado
exemplar. As pesquisas arqueológicas e antropológicas desenvolvidas até o momento dão conta de que os Tariano (chamados
“Filhos do Sangue do Trovão”) originaram-se de áreas mais ao norte, na bacia do rio Içana, território tradicional Aruaque,
tendo assumido a forma humana atual na cachoeira do Uapuí – considerada por eles como o centro do mundo – no alto
curso do rio Aiari, um afluente do Içana. Continuaram deslocando-se por terra, pela bacia do rio Uaupés, em direção ao
sul, até o local onde hoje estão instalados, no médio Uaupés. Ainda no período pré-colonial, estabeleceram-se finalmente
nas imediações de Iauaretê. Por se tratar de uma região ocupada tradicionalmente por etnias da família linguística Tukano
Oriental, apresentam uma posição peculiar entre os demais grupos de origem Tukano.8
Os Tariano identificam vários pontos no conjunto das Pedras da Cachoeira de Iauaretê e suas imediações, locais onde
ocorreram fatos marcantes relacionados à criação da humanidade e ao surgimento de sua etnia. Esses lugares remetem
à criação das plantas, dos animais e de tudo o que seria necessário à vida no local e à sobrevivência dos descendentes de
seus primeiros ancestrais.
Todos os eventos ocorridos no tempo da gente onça – yaí mahsã –, quando ainda não existiam os seres humanos,
ocorreram em lugares específicos, reconhecidos até os dias de hoje como lugares sagrados. Naqueles que se
localizam na Cachoeira de Iauaretê e seu entorno, os personagens do mito deram origem, por processos sucessivos
de transformação, às formações rochosas que se prestam hoje à montagem de “caiás” “kakuris” e “matapis”,9
instrumentos de pesca utilizados na região, um exemplo claro de como os lugares para a pesca a cada etnia, entre
outros, são definidos ancestralmente.
No processo de Registro, estão documentados 17 desses pontos de referência para os Tariano na Cachoeira de Iauaretê,
testemunhos fundamentais de sua fixação naquele território.

6. Fonte: site do ISA na internet.
7. Idem.
8. O centro da área de ocupação dos Tariano no Uaupés é Iauaretê, localidade onde esta etnia se concentra. Enquanto isso, os diversos grupos étnicos de
origem Tukano Oriental distribuem-se por toda a bacia do Uaupés.
9. Dossiê de Registro, à página 24.
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Para os grupos da família Tukano Oriental, por sua vez, entre eles os Tukano propriamente ditos, a Cachoeira de Iauaretê
não possui a mesma centralidade que na mitologia Tariano, embora contenha referências importantes constitutivas de
seu mito de origem. A origem dos Tukano é descrita na viagem da cobra-canoa desde o “Rio de Leite”, situado no sul
do país, até as fronteiras limites ao norte do Brasil, e remonta a uma outra cachoeira, situada mais ao sul do Uaupés, a
cachoeira de Ipanoré. Nela, os ancestrais de todos os povos, inclusive os dos brancos, saem do rio Uaupés para a terra
através de uma laje aí existente. O ancestral dos brancos foi então em direção ao sul, enquanto os dos índios subiram o
curso dos rios e afluentes procurando um lugar adequado para viver. Os Tukano fixaram-se na área do igarapé Turi (que
equivale à localidade de Iauaretê para os Tariano). A viagem da cobra-canoa, seguindo seu curso, associa-se à humanização
e à maturação progressiva dos ancestrais da humanidade.10 De acordo com a tradição oral comum a vários povos Tukano
Orientais, seus mitos e narrativas, resguardadas algumas diferenciações entre eles, a Cachoeira de Iauaretê é um dos pontos
em que parou a cobra-canoa, local marcado por uma pedra, de onde ela partiu mais uma vez, para deixar os ancestrais de
povos que hoje se localizam a montante dos rios Uaupés e Papuri.11 “Essas narrativas compartilhadas entre os povos do
Uaupés expressam uma compreensão comum dos cosmos, do lugar dos seres humanos nele e das relações que deveriam
existir entre os povos, bem como entre eles e outros seres”.12

ANTECEDENTES
Recuperando, em seus aspectos gerais, os antecedentes que originaram a presente proposta de Registro, cabe dizer que a
mesma resulta da implementação do projeto de “Referenciamento dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro”, desenvolvido
por iniciativa do Iphan entre 2004 e 2005, o qual teve como objetivo iniciar uma experiência de inventário e Registro do
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial entre grupos indígenas brasileiros.
O Alto Rio Negro foi uma das áreas de trabalho escolhidas por diferentes razões, entre elas por se tratar de uma região
essencialmente indígena, com uma população de mais de 30.000 pessoas identificadas em mais de 22 etnias, e também
pela existência da própria Foirn – talvez a organização indígena de maior destaque na Amazônia – e de sua parceria
consolidada há mais de dez anos com o ISA. Trata-se, ambas, de entidades atuantes há longa data na região, que se
incluíram como coparticipantes nesse projeto desde seu início.
A diversidade socioambiental da região do rio Negro – a maior bacia de águas pretas do mundo, segundo o ISA – faz
dela uma das mais importantes de toda a Amazônia, um motivo a mais para a escolha realizada. Nesse sentido, inclusive,
articula-se atualmente um debate sobre a relação positiva entre preservação de locais sagrados e a conservação da
biodiversidade,13 fator a considerar, também, no presente caso.
Durante o período citado, já vinham sendo desenvolvidos, pelas citadas instituições, vários projetos direcionados para a
autoafirmação das comunidades indígenas e à sustentabilidade socioambiental das terras demarcadas, como a implantação
de polos de piscicultura e o manejo de recursos naturais, a criação de escolas indígenas diferenciadas, a articulação de redes
de comercialização de artesanato e o apoio a iniciativas de valorização cultural e de cidadania.
Mais do que isso, a existência de um movimento sociocultural em curso na região, de recuperação e valorização das
referências identitárias dos diferentes grupos indígenas que aí residem, motivou a aceitação e a implementação da proposta
de referenciamento e de salvaguarda apresentada pelo Iphan. O “[...] retorno às tradições, ou ao que resta delas, fragmentos
bricolados ressignificados que revelam toda a história de 300 anos de contato com o ocidente, é recorrente na região”.14
A partir da primeira reunião realizada em São Gabriel da Cachoeira com o apoio da Foirn e do ISA, em maio de 2004,
evento que contou com a presença dos Tuyuka e dos Tukano do rio Tiquié, os Baniwa do Içana e os Tariano de Iauaretê,
a interlocução entre o Iphan e as comunidades indígenas locais deu-se, especialmente, com os Tariano do clã Koivhate.
Esse grupo vinha buscando reconstruir sua Maloca, um elemento “de fundamental importância para levar adiante seus
intentos de registrar suas histórias, cantos e retomar antigos rituais” perdida quando da instalação de religiosos salesianos

10. Dominique Buchillet, no site do ISA.
11. Dossiê de Registro, à pág. 24.
12. Site do ISA.
13. Ver artigo de Germana Barata na Revista Eletrônica do Iphan.
14. Relatório de viagem da antropóloga Ana Gita de Oliveira (processo administrativo de Registro da Cachoeira de Iauaretê).
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naquela localidade na década de 30 do século XX.15 A partir de então, essa iniciativa passou a contar com o apoio do Iphan.
A Maloca tariana foi finalmente concluída e inaugurada em 15 de novembro de 2005 e inclui-se entre as ações de
salvaguarda em andamento naquela área.
Retomando, em linhas gerais, os resultados da reunião realizada em São Gabriel:
Assim, enquanto os Tuyuka cogitaram dar continuidade ao registro de suas cerimônias e cantos (como celebrações
ou formas de expressão) e os Baniwa registrar a marca “Arte Baniwa” [...] como um saber, os Tariano passaram a
conjeturar a possibilidade de proceder ao registro de seus ‘lugares sagrados’, o que, de seu ponto de vista implicava
diretamente em um registro sobretudo visual, isto é, fotográfico.16

15. Página 36 do Dossiê de Registro.
16. Idem.
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No caso dos Tariano, além da reconstrução da Maloca e da identificação e do registro documental de seus lugares sagrados,
também são ações essencialmente importantes a recuperação de rituais, da linguagem e dos seus ornamentos sagrados,
expropriados pelas missões salesianas e atualmente depositados no Museu do Índio em Manaus, mantido pelo Patronato
Santa Teresinha.
Todas essas ações de salvaguarda, iniciadas antes mesmo do início do projeto de referenciamento e de Registro, acredita-se que
sairão fortalecidas e contarão com maior apoio após o reconhecimento dos Lugares Sagrados como Patrimônio Cultural do Brasil.
Tomando-se o compartilhamento de padrões culturais como traço característico das comunidades do alto Rio Negro, como
já foi dito, a partir de maio de 2005 as demais etnias residentes em Iauaretê entenderam que o Registro da Cachoeira,
pensado inicialmente em sua relação mais direta com os Tariano, deveria abranger todos os demais grupos aí residentes,
“posto que parte de seus mitos de origem, da história de seus antepassados e dos processos migratórios estava, da mesma
forma, inscritas nas pedras, igarapés e corredeiras da cachoeira”.17
Ao considerar o histórico do processo, portanto, é possível afirmar que o objeto do Registro e seus elementos essenciais
foram identificados e descritos com base nos levantamentos e estudos desenvolvidos. No entanto, a definição final quanto
ao recorte e ao enfoque da presente proposta de Registro foi decidida no decorrer dos procedimentos, por iniciativa direta
das comunidades locais e instituições parceiras, que assim se manifestaram a respeito, em documento encaminhado ao
Iphan, em abril de 2005:
Vimos por este retomar o diálogo com o Iphan referente ao projeto “Lugares Sagrados Tarianos”, iniciado em
novembro de 2004 através da parceria Iphan/ISA/Foirn e que, até o presente momento, contou com a participação
exclusiva dos Tarianos do clã Koivathe, das comunidades de Santa Maria e São Pedro, distrito de Iauaretê. Em
reuniões e conversas recentes sobre o projeto envolvendo pessoas pertencentes às demais etnias de Iauaretê,
chegamos à conclusão de que o projeto deve ser reenfocado, no sentido de considerar não apenas os lugares de
importância cultural dos tarianos, mas também aqueles que são relevantes para os grupos pertencentes às famílias
linguísticas Tukano e Maku. Portanto, seria importante acrescentar às informações já prestadas pelos Tarianos
as histórias contadas pelos Tukano, Desana, Pira-Tapuia e outros referentes a Iauaretê. Assim como no caso dos
Tarianos, vários episódios da história desses grupos estão igualmente inscritos nas pedras dessa cachoeira.18
O projeto, em sua continuidade a partir de 2005, incorporou a produção de mais dois vídeos, com a documentação dos
lugares sagrados e das narrativas míticas dos Tariana e Tukano de Iauaretê, o que não restringe, no entanto, a possibilidade
de inclusão posterior de material informativo complementar e/ou suplementar sobre o objeto deste processo e/ou elementos
a ele associados.

JUSTIFICATIVA
De acordo com o que esclarece a coordenadora do projeto, em relatório incorporado ao processo em tela:
[...] Iauaretê está adquirindo, de forma muito rápida, características urbanas, [...], com ocupação adensada por
famílias indígenas que descem os rios Uaupés e Papuri para manterem seus filhos nas escolas, com televisão em
todas as casas, serviço médico, correio, comércio etc. Depois de frequentarem o ensino fundamental, seguem
para São Gabriel da Cachoeira para completarem o segundo grau. Depois disso não querem mais regressar às
comunidades de origem e, na maioria dos casos, acabam em São Gabriel ou Manaus. Vale notar, porém, que
este fenômeno não é recente. Desde a chegada dos Salesianos, na década de 30, e a implantação das escolas
simultaneamente à destruição ostensiva das malocas, dos rituais e dos artefatos sagrados pelos missionários, que o
movimento de “descida” das várias etnias localizadas no alto e no baixo rio Uaupés, rio Papuri e igarapés da região,
só tem se intensificado.19

17. Dossiê de Registro.
18. Documento assinado por representantes dos Tariano Koivathe e dos Tukano, à página 37 do Dossiê.
19. Relatório da antropóloga Ana Gita de Oliveira (processo administrativo de Registro da Cachoeira de Iauaretê).
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Foto: Beto Ricardo, 2001.
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e tradições na área do Uaupés. Por outro, essas mesmas ameaças têm mobilizado os habitantes da região no sentido de
incorporar-se de forma cidadã ao sistema econômico em vigor e de reafirmar sua identidade, recuperando e valorizando os
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Os processos de mudança em curso na região têm representado, por um lado, um risco a mais na preservação de costumes

fundamentos de sua cultura naqueles aspectos que os distinguem e individualizam comparativamente ao todo.
Em síntese, o pedido de Registro da Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés e
Papuri tem por objetivos:
1.

Dar suporte ao movimento de revitalização cultural, em curso, na localidade de Iauaretê, de modo a garantir as
condições de produção e reprodução das tradições indígenas espoliadas pela história de contato com a sociedade
nacional, há mais de 200 anos;

2.

Propiciar, por intermédio das ações de apoio e fomento, a sustentabilidade do projeto cultural elaborado pelos
grupos Tariano e Tukano de Iauaretê como estratégia de gestão dos 10,6 milhões de hectares de terra indígena
demarcada em faixa de fronteira nacional;

3.

Propiciar condições de transmissão das tradições às gerações mais jovens, apoiando o projeto de escolas diferenciadas
com propostas político-pedagógicas elaboradas pelas lideranças indígenas locais;

4.

Apoiar a criação de um centro de referências culturais dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri, na reconstituição
da história de contato a partir do ponto de vista dos povos indígenas da região; e

5.

Propiciar, pelo reconhecimento da Cachoeira de Iauaretê como Patrimônio Cultural do Brasil e do apoio aos processos
de valorização e revitalização em curso na região, a permanência, no cotidiano desses povos, das narrativas e mitos
que conferem sentido e dão significado a este Lugar.

CONCLUSÃO
As pesquisas realizadas para identificar e documentar a Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos Povos Indígenas do
Rio Uaupés foram conduzidas por antropólogos especializados na região e por lideranças indígenas locais, o que permitiu
produzir, reunir e sistematizar um conjunto de conhecimentos sobre este bem cultural. Estudos históricos, arqueológicos,
etnográficos e cartográficos descritos em vasta bibliografia e documentação fotográfica e videográfica, além do trabalho
de campo, foram referenciados e permitiram identificar, esclarecer e conhecer os vários elementos culturais, ambientais
e políticos que organizam a construção daquela paisagem cultural, bem como os processos históricos de contato com a
sociedade nacional responsáveis pelas transformações nas relações sociais e culturais dos povos indígenas da região do rio
Uaupés. Os resultados desse trabalho constam da Instrução do presente processo e permitem subsidiar e fundamentar a
decisão quanto à pertinência do Registro deste bem cultural, atestando aspectos relevantes de sua ocorrência.
Assim, por ser emblemático da mito-história de origem e fixação das etnias que coabitam na região de Iauaretê; por
ser este Lugar Sagrado um dos elementos referenciais na construção da identidade cultural desses povos; por atender
às diretrizes da Política Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando regiões historicamente pouco atendidas
pela ação institucional, além de reconhecer e valorizar bens culturais representativos de contextos culturais indígenas;
por estarem esses povos empenhados na retomada e na revitalização das tradições e dos mecanismos que viabilizam sua
transmissão aos mais jovens; e, por fim, pelo exposto e por tudo o mais que está demonstrado neste processo, somos de
Parecer favorável à inscrição da Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos Rios Uaupés e Papuri,
no Livro de Registro dos Lugares.
S. M. J., é este o nosso Parecer.

Brasília, 5 de maio de 2006
Claudia Marina de Macedo Vasques
Técnica/Gerência de Registro/DPI/Iphan
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LIVRO DE REGISTRO DOS LUGARES

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

solicitação do Registro da Cachoeira de Iauaretê como bem cultural imaterial no Livro dos Lugares foi encaminhada
à Presidência do Iphan, através da 1a Superintendência Regional, pela Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro (Foirn), em 7 de fevereiro de 2005. Alegam os requerentes que a Cachoeira é considerada sagrada para
diversas etnias indígenas que habitam os vales dos rios Uaupés e Papuri, no Estado do Amazonas, na região fronteiriça com
a Colômbia.

Foto da esquerda:
Ana Gita de Oliveira,
2005.

A Foirn é uma associação indígena, que congrega 60 associações locais, organizadas em cinco coordenações regionais,
representando cerca de 750 comunidades indígenas distribuídas ao longo do rio Negro e de seus afluentes. A área de
atuação da Foirn compreende 11.000.000 de hectares de terras demarcadas pela União, que têm a sua posse e com o
usufruto exclusivo de uma população indígena de cerca de 30.000 pessoas.
A população indígena do Alto Rio Negro está dividida em três grandes grupos linguísticos: Tukanos Orientais (Tukano,
Dessana, Piratapuia, Tuyuka, Barasana, Kubeo, Uanano, Arapaço); e Aruak (Baniwa, Tariana, Kuripako, Baré, Miriti-Tapuya,
Warekena); além dos Maku, grupo linguisticamente isolado.
O mais importante centro urbano da região é São Gabriel da Cachoeira, que abriga, além da própria Foirn, o projeto Sivam
e uma força do Exército, que se distribui pelo território em Pelotões de Fronteira.
A solicitação da Foirn está referendada por representantes de 23 associações locais (fls. 40) e conta com o apoio do
Reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Hidembergue Ordozgoith da Frota; da professora Marilene Corrêa
da Silva Freitas, Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia; do Sr. Robério dos Santos Pereira Braga, Secretário de
Estado de Cultura; e do Sr. Bonifácio José, Presidente da Fundação Estadual de Política Indigenista; bem como o Instituto
Socioambiental, que foi parceiro do Iphan na realização do Inventário.
Em 30 de agosto de 2005, o Presidente do Iphan, Dr. Antônio Augusto Arantes, encaminhou a solicitação à Dra. Márcia
Santana, Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, que, por sua vez, encaminhou o mesmo à Gerência de
Registro, em 31 de agosto de 2005. Essa Gerência incorporou ao processo toda a documentação previamente existente,
que inclui os relatórios das viagens efetuadas, em 2004, por técnicos dos Iphan e do ISA, além do Roteiro Fotográfico dos
Lugares Sagrados Tariana.
Em 13 de outubro de 2005, o Departamento de Patrimônio Imaterial comunicou às partes interessadas a abertura efetiva
do processo de Registro da Cachoeira de Iauaretê.
Finalmente, em 5 de maio de 2005, Claudia Marina Vasques, da Gerência de Registros, emitiu o seu Parecer conclusivo, do
qual tomamos a liberdade de transcrever os últimos parágrafos:
As pesquisas realizadas para identificar e documentar a Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos Povos
Indígenas do Rio Uaupés foram conduzidas por antropólogos especializados na região e por lideranças indígenas
locais, o que permitiu produzir, reunir e sistematizar um conjunto de conhecimentos sobre este bem cultural.
Estudos históricos, arqueológicos, etnográficos e cartográficos descritos em vasta bibliografia, documentação
fotográfica e videográfica, além do trabalho de campo, foram referenciados e permitiram identificar, esclarecer e
conhecer vários elementos culturais, ambientais e políticos que organizam a construção daquela paisagem cultural,
bem como os processos históricos de contato com a sociedade nacional responsáveis pelas transformações nas
relações sociais e culturais dos povos indígenas d região do rio Uaupés. Os resultados deste trabalho constam da
Instrução do presente processo e permitem subsidiar e fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro,
deste bem cultural, atestando aspectos relevantes de sua ocorrência.
Assim, por ser emblemático da mito-história de origem fixação das etnias que coabitam na região do Iauaretê;
por ser este Lugar Sagrado um dos elementos referenciais na construção da identidade cultural desses povos; por
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atender às diretrizes da Política Nacional de Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando regiões historicamente pouco
atendidas pela ação institucional, além de reconhecer e valorizar bens culturais representativos de contextos culturais
indígenas; por estarem esses povos empenhados na retomada e revitalização das tradições e dos mecanismos que
viabilizam sua transmissão aos mais jovens; por fim, pelo exposto e por tudo o mais que está demonstrado neste
processo, somos de Parecer favorável à inscrição da Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos Povos Indígenas
dos Rios Uaupés e Papuri, no Livro de Registro dos Lugares.
Em 12 de maio de 2006, o Sr. Presidente do Iphan encaminhou o processo a dra. Teresa Beatriz de Rosa Miguel, Procuradora
Jurídica.
Em 9 de junho, foi publicado no Diário Oficial da União o Aviso referente ao Registro do bem cultural, na forma e para os
fins dispostos no parágrafo 5o do art. 3o do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2002.
Em 3 de julho de 2006, a Sra. Procuradora Jurídica do Iphan encaminhou, ao Sr. Presidente do Órgão, que considera estar
o processo em condições de ser submetido ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, na forma do disposto no
parágrafo 4o do artigo 3o do Decreto 3.551/00.
Em 21 de julho de 2006, o Sr. Presidente do Iphan encaminhou o processo a este Conselheiro. Assim, passo a seguir ao
meu Parecer.
Um lugar somente pode ser considerado como passível de Registro como Patrimônio Cultural Imaterial, quando uma
população lhe atribui importantes significados culturais, que estão vinculados à sua história, à sua mitologia e à sua própria
identidade cultural. Este é o caso da Cachoeira de Iauaretê.
O deslumbrante e ruidoso confronto entre as pedras e águas da confluência dos rios Uaupés e Papiri tem sido, há séculos,
objeto de admiração por parte dos habitantes da região. A Cachoeira foi, assim, incorporada como um espaço importante,
sagrado, em seus universos mitológicos.
Não é um caso único, pois é comum que acidentes naturais ocupem um importante espaço no campo mitológico. As
cachoeiras surgem como um ponto referencial em outros mitos indígenas brasileiros. Por exemplo, a cachoeira de Morená
é considerada sagrada pelos índios do Alto Xingu, que acreditam que ali foi o local que Mawatnin criou o povo xinguano.
Por isso, ela é hoje um local sagrado destinado ao retiro espiritual dos que pretendem se tornarem xamãs.
O mito Tariano, que o Dossiê elegeu como mito de referência para os povos do Alto Rio Negro, trata-se de uma narrativa
muito complexa, abrangendo criações sucessivas realizadas por Ennu, o Trovão, “o único ser que existia quando tudo era
nada”. Devido a essa complexidade, nos limitaremos a realizar uma síntese do mito, resumindo-o apenas ao episódio de
Okômi, ita-masa (gente de pedra) criado por Ennu para viver na região da Cachoeira e ali tornar possível a criação da
humanidade. Okômi encontrou a oposição de outros ita-masa, que os Tariano chamam de “gente-cobra” e foi por eles
torturado até a morte.
O seu sacrifício e a resistência que ofereceu aos ataques foram responsáveis pelo aparecimento de diferentes elementos
naturais que compõem a paisagem local.
Ele foi amarrado e jogado várias vezes na beira do rio, e, assim, foi transformado no peixe kupeice [wai seni]. Existe
uma pedra na frente do hospital de Iauretê que surgiu quando fizeram isto com ele; no lugar em que caiu apareceu
um pequeno igarapé que até hoje leva o nome desse peixe. Quando retomou a sua aparência, foi arrastado um
pouco mais para cima, onde hoje existe a Pedra do Abacate, no Porto da Missão. Essa pedra tem esse nome porque
ali, sendo novamente jogado, Okomi transformou-se em abacate. Voltando à sua aparência, foi arrastado até o
lugar onde hoje é o Porto da Vila de São Miguel. Ali foi transformado em um gavião...
E assim, por diante, Okômi foi vítima de inúmeras transformações (anta, araçari, arara, aranha, kotó, jacaré), restando
sempre uma pedra como uma testemunha muda de seu sofrimento. “Depois foi levado pelo rio Papuri até o Paraná de
sangue, logo na entrada do rio, onde foi morto e socado em um buraco de pedra”.
Então as demais gentes de pedra foram convidadas a vir para comer o Okomi, com a recomendação que nada poderia
restar de seu corpo.
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Yetoi, como os outros, disse que estava comendo tudo, mas na verdade a sua intenção era de salvar nem que fosse
um pequeno pedaço do corpo de Okômi. Foi então que conseguiu encontrar os três ossos de seu dedo mínimo.
Fingindo estar espantando uma mosca em suas costas, aproveitou para jogar os ossos para cima. E, assim, o osso
de Okômi chegou até a casa de Ennu...1

Foto:
Pedro Martinelli - ISA,
2002.

Resumindo, dos ossos do dedo mínimo de Okômi, Ennu fez todos os povos do Alto Rio Negro. A cachoeira é sagrada
porque ali Okômi se sacrificou para que fosse possível existir os homens.
Não é possível no limite deste Parecer expressar toda a riqueza mitológica que envolve o sítio em referência. Para os
indígenas do Alto Rio Negro, em cada uma daquelas pedras está escrita uma parte da história de suas origens.
Considerando a imensa variedade de mitos relacionados com a Cachoeira; considerando – como foi sugerido pela Gerência
de Registros – a importância de priorizar as regiões historicamente pouco atendidas pela ação institucional; e, considerando
a importância simbólica de abrir o Livro dos Lugares com um espaço geográfico que recebeu atribuições culturais bem antes
da formação do nosso país; a nossa recomendação a esse Egrégio Conselho é pelo Registro da Cachoeira de Iauaretê, como
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Brasília, 2 de agosto de 2006
Roque de Barros Laraia
Conselheiro

1. Os trechos citados foram retirados do Anexo 1 do Dossiê do Registro da Cachoeira de Iauaretê como Lugar Sagrado dos Povos Indígenas do Rio Uapés.
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FEIRA DE CARUARU

PARECER TÉCNICO

A Feira de Caruaru
Faz gosto a gente ver
De tudo que há no mundo
Nela tem pra vender1

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE REGISTRO

O

pedido de Registro da Feira de Caruaru foi encaminhado ao Presidente do Iphan, em 24 de fevereiro de 2006, pela
Prefeitura Municipal de Caruaru, por intermédio do Sr. Antonio Geraldo Rodrigues da Silva, Prefeito daquela cidade.
Este pedido foi endossado pelo Superintendente Regional do Iphan, Frederico Faria Neves Almeida, e acompanhado
das informações básicas requeridas para a abertura do competente processo administrativo,2 assim como de depoimentos e
manifestações de apoio de várias instituições locais. Entre essas, destacam-se: a Diocese de Caruaru, Academia Caruaruense
de Cultura, Ciências e Letras, o Centro de Cultura Popular Luisa Maciel, a seção brasileira do Conseil International des
Organizations de Festivals de Folklore e d’Arts Traditionnels e a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru. Em 17 de
março de 2006, foi aberto o Processo no 01450.002945/2006-24, referente ao Registro da Feira de Caruaru.
Essa demanda social tão bem explicitada veio coroar, entretanto, um processo mais longo que tem origem em recomendações
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e do antigo Departamento de Identificação e Documentação do Iphan.
Após a promulgação do Decreto no 3.551/2000, que criou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, o Conselho
Consultivo recomendou ao Iphan que empreendesse esforços para a Instrução de, pelo menos, um processo de Registro
relacionado a cada uma das categorias de bens culturais estabelecidas no referido decreto, com vistas à consolidação de
procedimentos técnicos e administrativos, assim como à construção de entendimentos sobre a salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial. Um dos bens selecionados pelo Iphan para testar esses procedimentos com relação à categoria “Lugar”
foi a Feira de Caruaru. Pelo que, a priori, se conhece sobre o assunto, a Feira parecia concretizar a perfeição a ideia de lugar
contida no Decreto no 3.551 e no Inventário Nacional de Referências Culturais.

1. “A Feira de Caruaru”, letra e música do compositor popular pernambucano Onildo Almeida.
2. Conforme Resolução do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, aprovada em 3 de agosto de 2006, na sua 49a reunião.
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Como consequência, portanto, dessas recomendações, em 2004, foi iniciado o inventário de referências culturais da Feira
de Caruaru sob a coordenação da 5 Superintendência Regional e supervisão do Departamento do Patrimônio Imaterial
a

Foto da esquerda:
Aurélio Fabian, 2006.

do Iphan. No âmbito desse trabalho, que contou com o apoio e a parceria da Prefeitura Municipal de Caruaru, realizou-se
ampla pesquisa documental e de campo, além dos registros fotográficos e audiovisuais que permitiram a elaboração do
Dossiê que instrui o presente Processo em bases suficientes e tecnicamente corretas.

Foto acima:
Felipe Peres Calheiros,
2004/Acervo INRC/
Iphan.

A FEIRA E SUA CIDADE: A DENSIDADE HISTÓRICA DO BEM CULTURAL
Um caminho que transportava gado entre o sertão e a zona canavieira do litoral, uma fazenda que dá pouso aos
tangedores e viajantes, um rio próximo para dar de beber aos bois e uma capela constituíram a oportunidade que fez
surgir uma feira e, depois, uma cidade, ambas chamadas Caruaru.
A transformação da antiga Fazenda Caruru, ainda no século XVIII, em ponto de apoio e de pernoite de boiadeiros e, em
seguida, de tropeiros e mascates que percorriam o agreste pernambucano permitiu o surgimento do pequeno comércio de
itens e serviços ligados à lida com o gado que deu origem à Feira de Caruaru. Esta, contudo, só se configurou plenamente
quando José Rodrigues da Cruz, proprietário da fazenda, construiu, em 1781, uma capela dedicada a Nossa Senhora da
Conceição.3 Foi no seu adro que uma pequena feira se formou para dar sustentação às novas funções que a Fazenda Caruru
vinha adquirindo e que, então, com a construção da capela, se ampliavam. De ponto de apoio a boiadeiros e viajantes, a
fazenda passou a ser também o lugar para onde os habitantes dessa região do vale do rio Ipojuca acorriam para realizar
suas obrigações religiosas, casar, batizar filhos e entregar a Deus o corpo de seus entes queridos depois da morte.4
Vários autores5 já ressaltaram a importância dos templos religiosos e de seus termos, bem como dos caminhos,
entroncamentos, trocas comerciais e fluxos de mercadorias na formação e na consolidação de cidades no Brasil. Caruaru é
resultado da conjunção exitosa desses fatores, na qual desempenharam papéis fundamentais a Capela de Nossa Senhora da
3. Ver a respeito das origens da Feira e da cidade de Caruaru. MIRANDA, Gustavo. Caruaru, a feira que se fez cidade – investigando limites e potenciais de
uma relação espacial (trabalho final de graduação). Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, maio de 2005, p. 23.
4. Ver Dossiê de Registro da Feira de Caruaru, p. 23.
5. Especialmente Murilo Marx em sua obra Nosso chão: do sagrado ao profano. São Paulo: Edusp, 1989.
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Conceição e a pequena feira de frutas e verduras, artigos de couro, alimentos e bugigangas
diversas, que logo se expandiu e ocupou a primeira rua do povoado que ajudou a formar.
A forma do povoado de Caruaru em meados do século XIX mostra, de fato, um profundo
vínculo com esses acontecimentos.6 A partir da casa-sede da Fazenda Caruaru com
seu paiol, seu curral e sua capela, o povoado se desenvolveu, inicialmente, ao longo
do caminho das boiadas. O pequeno comércio que se organizou em consequência da
feira margeou esse caminho no lado oposto às construções da fazenda, preservando sua
largura. Por isso, Caruaru tem sua rua principal – a antiga rua da Frente – com uma
caixa tão ancha, o que, não fosse a periódica passagem das boiadas, não faria sentido
numa povoação tão pequena. À medida que o povoado se dinamizava e crescia, o espaço
foi também apropriado pela feira que, por sua vez, se beneficiou de suas dimensões
generosas. Nesses dias de comércio ao ar livre, Caruaru não era apenas uma passagem e
um ponto de apoio, mas um lugar de convergência das gentes, dos produtos e das artes
de um território que, dia a dia, ficava maior.
Outras cidades do sertão nordestino que surgiram e se consolidaram a partir de pousos ao
longo do caminho das boiadas, como Icó, no Ceará, têm a forma do seu núcleo urbano
inicial semelhante ao de Caruaru, inclusive no que toca à largura desmesurada de suas
ruas principais, claramente desproporcionais à escala do casario que as ladeia. Foram
também passagens de gado e praças abertas para seu comércio, mas, pela ausência
de outros elementos presentes em Caruaru, não lograram desenvolver uma vocação
comercial tão forte. Hoje, vazios do trânsito das boiadas e das suas lides, esses vastos
espaços centrais de algumas cidades sertanejas causam estranheza ao visitante desavisado
de sua história. Em Caruaru, ao contrário, mesmo muito depois que as boiadas pararam
de passar e até há pouco tempo, a largura da rua da Frente não era estranhada. Parecia
ter sido desenhada assim para conter a grande feira que todos os sábados ali se instalava.
A Fazenda Caruru tinha, de fato, uma localização muito privilegiada na parte média do
vale do Ipojuca, na confluência do caminho das boiadas e de outros que o ligavam a
fazendas do entorno. As festas religiosas, especialmente as realizadas em homenagem a
Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do lugar, foram também importantes fatores
impulsionadores da Feira e do desenvolvimento da cidade.7 Não é por acaso que a ideia
de festa está na origem latina da própria palavra “feira”.
Tudo isso favoreceu o rápido crescimento da Feira de Caruaru que, por sua vez,
impulsionou o comércio formal da cidade, mantendo com este, desde então, uma relação
de complementaridade e simbiose. Ao longo dos séculos XIX e XX, com sua acessibilidade
reforçada pela estrada de ferro da Rede Ferroviária do Norte, e mais tarde, pelas rodovias
estaduais e federais que a conectaram com várias outras localidades e estados do
Nordeste, Caruaru se tornou o polo comercial mais importante da região. No século XXI,
esse polo manteve sua importância, atraindo produtos de outras regiões do país e até de
outras partes do mundo.
Como observou Joaquim Falcão, em depoimento datado de 1992, não foi nenhuma
política ou projeto de desenvolvimento que promoveu tudo isso: foi a Feira de Caruaru
enquanto “prática comercial espontânea de sucesso que se tornou indispensável para a
economia da região”.8 Indispensável de tal maneira que cidade e feira se confundem –
uma é inconcebível sem a outra.

6. MIRANDA, Gustavo, op. cit., mapa à p. 32.
7. Ver FERREIRA, Josué Euzébio. Ocupação humana do agreste pernambucano: uma abordagem antropológica da
história de Caruaru. João Pessoa: Idéia, 2001 e também MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 19.

Fotos da esquerda e
acima: Alcir Lacerda,
década de 1970.

8. FALCÃO, Joaquim. “O patrimônio da cultura popular”. In: O Globo, 27 de dezembro de 1992.
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Ser um polo de desenvolvimento numa região pobre, entretanto, tem também outras consequências, como o inchaço
urbano, o surgimento de bairros e habitações precárias e os problemas de trânsito e de saneamento básico. Se, ainda, esse
polo surge espontaneamente e se ancora na informalidade, as mazelas urbanas são, naturalmente, amplificadas. A Feira de
Caruaru sempre foi, e ainda é, a grande oportunidade de trabalho, geração de renda e de inclusão no mercado consumidor
para um grande contingente populacional, o que lhe conferiu uma capacidade de atração impressionante e ocasionou seu
crescimento desmedido. Com o tempo, cresceram também as pressões para que fosse transferida, já que a área central de
Caruaru ficava intransitável nos dias em que ocorria. Instalada durante mais de dois séculos no centro da cidade, a Feira
foi, em 1966, transferida para um local mais afastado, nas imediações da avenida Rui Barbosa. Em decorrência da queda
nas vendas dos estabelecimentos de comércio centrais – cujo movimento, como já observado, sempre dependeu da feira
–, de protestos dos feirantes e da própria sociedade local,9 a Feira voltou, em 1969, ao antigo espaço. Essa permanência,
contudo, não durou muito, pois os antigos conflitos relacionados ao congestionamento de pessoas e trânsito e à falta de
estacionamento e infraestrutura de apoio, assim como à sujeira gerada pela grande concentração de gente e mercadorias,
continuaram e até aumentaram em decorrência de a Feira ter passado a ser realizada três vezes por semana.
Apoiada pelos comerciantes locais, a prefeitura da cidade iniciou então, com a participação dos feirantes, um trabalho
planejado e gradual de transferência da Feira para o Parque 18 de Maio, antigo Campo de Monta – área próxima ao centro,
pertencente ao Ministério da Agricultura, que era utilizada como local para reprodução de gado.
O processo de transferência teve início, em caráter experimental, com o deslocamento do setor de venda de artesanato,
seguido pelo de calçados e de confecções. A experiência se provou positiva, pois esses setores passaram a contar com mais
espaço, melhor acessibilidade e infraestrutura de funcionamento, além de se beneficiarem da proximidade com o centro,
o que manteve e ampliou seu movimento.10 Os bons resultados da experiência reforçaram a ideia de transferir toda a Feira
para o parque, o que veio a ocorrer em 1992. A Feira de Caruaru que, até então, mantinha um nível de crescimento mais
ou menos constante, explodiu e deu lugar a novas feiras.

A FEIRA E AS NOVAS FEIRAS DE CARUARU
Ao se expandir da rua da Frente para as vias transversais que foram se formando no povoado de Caruaru, a Feira incorporou
outros produtos além dos objetos em couro, do charque, da farinha e das frutas e legumes que, desde o início, comerciou.
Como muita gente, aos sábados, acorria ao povoado e muitas vezes vinha de longe, na Feira também se fornecia comida
pronta e guloseimas diversas para adoçar e amolecer a alma do freguês. Itens de vestuário como calças feitas de alvorada,11
Foto:
Aurélio Fabian, 2006.

utensílios de folha de flandres, ferramentas, fumo, coisas para a casa, brinquedos simples para a criançada e vários outros
passaram também a fazer parte de suas bancas.
Artesãos de Caruaru12 testemunham que o artesanato de barro que ganhou fama e fez escola com a obra de Mestre
Vitalino começou assim, despretensiosamente, provendo utensílios, brinquedos e “mealheiros” em forma de bicho para as
crianças. Aos poucos, essa forma de arte foi, cada vez mais, incorporando temas do cotidiano e da cultura nordestina,
transformando-se numa verdadeira crônica em barro da vida sertaneja. Crônica que retrata não somente seus tipos,
afazeres, festas e folguedos, mas também as profissões que surgem, os eletrodomésticos que chegam e as marcas
dos carros que passam a circular.
Tudo que era vendido na Feira e, à medida que foi crescendo, foi sendo agrupado em espaços específicos,
segundo uma espécie de zoneamento promovido pelas conhecidas vantagens
comerciais da aglomeração de determinados itens, bem como pela afinidade
entre produtos.13 Assim, nas proximidades do seu epicentro histórico, ou
seja, no adro da igreja e na rua principal, reuniam-se as atividades mais

9. Neste caso, as queixas estiveram relacionadas à proximidade do novo local da feira da rua de
prostituição da cidade e à distância dos mercados de carne e farinha que ficaram no centro e
sempre foram importantes âncoras da feira. Ver MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 43-44.
10. Idem, p. 51.
11. Espécie de lona resistente e própria para as lides no campo.
12. Ver Dossiê de Registro, p. 47.
13. MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 38-39.
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antigas e tradicionais da Feira e as mais procuradas, como a venda de calçados, de artesanato e de frutas e verduras. As
demais iam se agrupando nas transversais e, de um lado, nas vias em direção ao rio Ipojuca ou, de outro, nas imediações
do Mercado da Farinha, localizado em rua paralela ao norte do eixo central.
A Feira de Caruaru sempre foi um meio importante de escoamento da produção agrícola do agreste, a qual, embora difícil e
com um perfil de produção de subsistência, era diversificada e livre das exigências de exclusividade postas pela monocultura
canavieira às terras do litoral e da zona da mata. Montar uma banca (banco, como se diz por lá) ou estender uma esteira no
chão da Feira era o jeito que o meeiro do latifundiário ou o matuto da roça encontravam para vender o que lhes sobrava,
ganhar uns trocados extras e adquirir o que precisavam e a terra não dava. Por isso, a Feira foi cada vez atraindo mais
gente que vinha, inclusive, para apreciar algo especial que também ali encontrava espaço: poetas, músicos, cantadores,
repentistas, emboladores, gravadores e cordelistas que acorriam ao burburinho de feirantes, pregoeiros, compradores e
transeuntes para expor e vender sua arte.
Entre o fim do século XVIII e meados do século XX, a Feira surgiu, cresceu, se consolidou e ocupou todo o espaço disponível
nas ruas da área central de Caruaru, até que, como visto, teve de ser transferida para um sítio próximo. Nesse processo de
deslocamento, sofreu algumas perdas e transformações. A primeira delas é que deixou de ser um evento semanal, isto é,
de ocorrer em dias específicos da semana, passando a ter um caráter permanente. A segunda consequência foi a separação
e o aprofundamento da especialização de determinados setores,14 e a terceira foi sua rápida hipertrofia em decorrência
da agregação de outras feiras que aproveitaram a abundância de espaço proporcionada pelo Parque 18 de Maio. Entre as
principais perdas, contabiliza-se a relativa à informação histórica sobre a evolução da Feira que podia ser obtida por meio da
disposição dos seus vários setores nas ruas do centro de Caruaru e as relacionadas ao engenho necessário à sua montagem
e à sua desmontagem e ao desenho e características de suas antigas bancas.
Atualmente, a Feira de Caruaru encontra-se desdobrada em, pelo menos, três outras: a Feira do Gado, há dez anos considerada
a maior do Brasil e que está localizada no bairro do Cajá, próximo ao aeroporto; a Feira do Artesanato, como visto, primeiro
setor a ser separado e instalado no Parque 18 de Maio; e a chamada “Feira-livre”, também localizada no parque, que contém
todos os demais setores, os quais, por sua vez, também são denominados “feiras”. Nesta última, encontram-se as tradicionais
áreas de venda de frutas e verduras; de raízes e ervas medicinais; de calçados e artigos de couro; de ferragens e artigos de
flandres; de fumo; de bolos, gomas e doces e de confecções populares ou “feira de roupas”.15 A esses setores de permanência
mais antiga, juntaram-se também as chamadas “feiras” de flores e plantas ornamentais; de artigos de cama, mesa e banho e,
apenas aos sábados, a chamada “feira” do Troca-troca, onde, por meio de escambo, objetos usados são trocados por outras
mercadorias. A Feira do Artesanato e a Feira-livre (com exceção deste último setor) funcionam de segunda a sábado. A Feira
do Gado ocorre apenas nas terças-feiras, iniciando-se sua instalação na noite anterior.
A transferência da Feira de Caruaru das ruas centrais para o antigo Campo de Monta promoveu ainda duas novidades
importantes: o surgimento da feira de artigos importados – também chamada de “Feira do Paraguai” – que se instalou
numa área do parque próxima ao estacionamento;16 e a agregação da Feira da Sulanca ao conjunto, ambas, atualmente,
montadas às terças-feiras.
A Feira da Sulanca reúne pessoas e microempresas, em grande parte, de perfil caseiro ou familiar, que produzem, de modo semiindustrial, itens diversos de vestuário para consumo popular. A atividade, que começou com costureiras da região aproveitando
sobras de tecidos sintéticos de fábricas paulistas,17 desenvolveu-se enormemente a partir dos anos 1980, gerando um polo
de confecções que envolve, atualmente, os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.18 As produções
desse polo, que fornece material no atacado para São Paulo e outros estados, são vendidas em casas comerciais e shoppings
da região e também, de modo informal, nas Feiras da Sulanca que ocorrem semanalmente nos municípios citados. Apenas
em Caruaru, essa feira movimentava, em 2004, R$ 22 milhões por semana e conta, aproximadamente, com cerca de 22 mil
feirantes, entre cadastrados e “invasores”.19 Hoje, constitui uma das âncoras de sustentação econômica da Feira de Caruaru,

14. Ver Anexo II do Dossiê de Registro, Apêndices 1 e 2 – Mapas e Plantas.
15. Dossiê de Registro, p. 43.
16. Ver prancha no 1.34.01 no Anexo II do Dossiê de Registro, Apêndice 1 – Mapas e Plantas.
17. Daí o nome Sulanca ou “helanca” vindo do Sul.
18. Dossiê de Registro da Feira de Caruaru, p. 36.
19. Ver MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 62.
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na medida em que concorre com os estabelecimentos que vendem produtos industrializados do gênero. Nas terças-feiras,
o fluxo de pessoas no Parque 18 de Maio aumenta consideravelmente, com comerciantes e revendedores vindo de várias
localidades do estado, do Nordeste e de outras áreas do país para comprar na Sulanca. O movimento é tal que, nesses dias,
a área do parque não é suficiente para abarcar esse comércio. Várias ruas no seu entorno são tomadas por feirantes, fazendo
retornar os antigos conflitos com a circulação de automóveis no centro da cidade.20
A chamada Feira do Paraguai, por sua vez, ocorre nos mesmos dias da Sulanca, em local contíguo a esta, aproveitando
seu movimento e a presença de compradores de outras localidades e estados. De modo geral, os produtos, que vão de
aparelhos eletrônicos e objetos de decoração a bijuterias e perfumes, vêm do Paraguai e de São Paulo e são revendidos
aos feirantes por intermediários. Segundo informações constantes do Dossiê de Registro da Feira de Caruaru,21 a maioria
dos itens comercializados é falsificada, embora esse traço esteja diminuindo em função da maior fiscalização e até
tributação dos produtos.
Atualmente, portanto, a Feira de Caruaru faz parte de um conjunto de feiras com graus distintos de permanência no tempo
e, consequentemente, de enraizamento na cultura local e no imaginário regional e nacional. Ela própria possui setores ou
“feiras” que têm densidades históricas e culturais distintas, bem como níveis de transformação e incorporação de novos
produtos igualmente diversos. Mantém inalterados, entretanto, alguns traços essenciais: continua vendendo “de tudo o
que há no mundo” e sendo um ponto focal de referência da cultura pernambucana e nordestina no conjunto das formas
de expressão, saberes, ofícios, modos de fazer, viver, comer, vender e comprar que abriga.

A FEIRA DE CARUARU COMO REFERÊNCIA CULTURAL E OBJETO DE REGISTRO
As feiras e os mercados são, por excelência, espaços que concentram atividades e práticas diversas relacionadas à produção,
à comercialização e ao consumo. São também lugares onde se desenvolvem formas de sociabilidade e convivência e
se constituem relações de trabalho, de competição e, eventualmente, de apoio mútuo e solidariedade. As feiras e os
mercados, por tudo isso, são verdadeiros complexos de bens culturais que congregam diversos ofícios e modos de fazer;
que abrigam ou suscitam organizações espaciais, soluções construtivas e de design frequentemente originais e para onde
convergem saberes e formas de expressão as mais variadas. Por isso, as feiras e os mercados têm muito a dizer e a informar
sobre a vida, os hábitos, a alma e a cultura de um povo. Não é por outra razão que muitos viajantes afirmam que uma das
melhores maneiras de conhecer uma cidade ou um país é frequentar suas feiras e seus mercados.
A partir de meados do século XX, as formas de comercialização e os hábitos de consumo se transformaram muito em todo o
mundo. Os antigos mercados e as feiras livres – assim como o pequeno comércio de bairro – foram entrando em decadência
e desaparecendo à medida que as grandes lojas de departamentos e as redes de supermercados alteravam completamente
o perfil e a escala do varejo, bem como os hábitos de compra de significativas parcelas da população urbana do planeta.
Mas por que, num cenário tão adverso, alguns mercados e feiras permaneceram? Sem dúvida, a especificidade de certas
situações socioeconômicas e algumas características do chamado capitalismo avançado explicam esse fenômeno.
Um dos traços mais marcantes do atual sistema produtivo mundial são as estratégias comerciais voltadas para a fusão
de corporações e para a expansão terceirizada mediante a franquias de marcas com vistas à criação de sinergias entre
produtos, de aglomerados ou de clusters de atividades relacionadas. Como mostra Klein,22 essas estratégias resultam
numa redução de escolha para o consumidor, tanto em termos de tipos de produtos quanto da oferta de estabelecimentos
de varejo. Os pequenos comerciantes têm cada vez menos como resistir às grandes corporações que dominam a atividade,
as quais, para manter margens de lucro elevadas e expandir suas marcas comerciais, transformaram-se em intermediários
ou varejistas de luxo de produtos fabricados a baixíssimo preço nos países periféricos. Essas corporações – muitas das
quais originárias de antigas manufaturas – compram esses produtos na periferia do mundo da mesma forma como a
indústria de base compra matéria-prima. Alguns dos efeitos colaterais desse esquema, que têm rebatimentos nas áreas
que ficam fora dessa linha de produção, são o crescimento do desemprego, a precarização das relações de trabalho e a
proliferação de empregos temporários, como resultado da crescente oferta de mão de obra desocupada. Um outro efeito

20. Idem, ibidem, p. 97-98.
21. Dossiê de Registro da Feira de Caruaru, p. 44.
22. KLEIN, Naomi. No logo. New York: Picador, 2002. p. 129-190.
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é o aumento do mercado informal, pois as fábricas periféricas, situadas na China
e nos chamados Tigres Asiáticos, escoam também seu produto barato através do
mercado informal, já que os grandes varejistas não absorvem todo o resultado de
sua capacidade de produção.23
Mas forças movidas pela cultura, pela tradição, pelos hábitos e costumes, além das
ditadas pela mundialização da economia, também explicam por que certas feiras
e mercados, como a Feira de Caruaru, não só permaneceram como cresceram.
Ademais de ter sempre sido, como visto, um importante ponto de escoamento
da produção agrícola regional relacionada ao cultivo de sobrevivência, a Feira de
Caruaru sempre foi a possibilidade única de consumo para extensas parcelas da
população de sua região, às quais, com as crescentes facilidades proporcionadas
pelos meios de transporte, foram se juntando outras de territórios cada vez mais
distantes. Desde sua origem, foi, portanto, um local de prestação de serviços e
de venda de produtos que preenchiam as demais necessidades dessa população
pobre e estavam ao alcance de seu bolso. Necessidades que incluíam também as
do espírito, já que a feira também propiciava intenso consumo artístico.
Embora todo o tempo tenha incorporado novos produtos – muitos dos quais
vindos de outras partes de Pernambuco ou do Nordeste e, atualmente, de outras
regiões e países –, a Feira continuou sendo, certamente em razão do seu profundo
vínculo com um tipo específico de consumidor de baixa renda, um espaço onde
saberes, ofícios, modos de fazer e expressões tradicionais encontram mercado
e, consequentemente, condições de permanência. Saberes relacionados à
medicina popular e ao conhecimento dos usos de ervas e plantas; ofícios relativos
à confecção de utensílios e objetos de flandres, de couro, de barro, de pano
tecido à mão, de palha, de vime; modos artesanais de fazer farinha, gomas, doces,
bolos e outras comidas nordestinas; produtos como o fumo de rolo; criações e
expressões artísticas populares como o artesanato figurativo de barro, o cordel,
as bandas de pífanos, a poesia, a música e o canto dos emboladores e repentistas
encontram, ainda, na Feira de Caruaru um espaço importante para continuarem
existindo e se reproduzindo. A Feira ajuda a manter vivos esses bens culturais
– bens que, por sua vez, agregam valor cultural à Feira e aos demais produtos
que aí são expostos e comerciados. Não é à toa que o artesanato ali comerciado
movimenta entre R$ 20 e 40 milhões por semana, na baixa e na alta estação.24
A Feira é, ainda, um lugar de criação e de exposição da criatividade popular tanto
em seus aspectos tradicionais quanto em sua capacidade de recriação, invenção
e inovação. Puxando o fio da tradição e reinventando-se cotidianamente, estão
lá as figuras e os conjuntos esculpidos em barro; os brinquedos de madeira; o

23. Idem, ibidem.
24. Dossiê de Registro da Feira de Caruaru, p. 17.
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design sofisticado dos funis, bacias, regadores e leiteiras de folha de flandres; as sandálias, os chapéus e as bolsas de couro
e a cestaria; as redes, mantas e bruxas de pano e os tecidos bordados. Essa criatividade que parece sem limites em sua
capacidade de adaptação encontra-se também no setor de confecções da Feira de Caruaru, onde grifes populares, criadas
por estilistas da região, competem de igual para igual com as grandes marcas que estão nos shoppings. Nas terças-feiras,
essas grifes promovem sua própria feira itinerante – a Sulanca.
Formas tradicionais de comercialização e de troca também sobrevivem na Feira de Caruaru, expondo nos bancos,
estendendo no chão e falando na boca dos microfones e nas rádios suas visões contemporâneas de como atrair fregueses,
fazer escambo e entoar pregões. A essas formas tradicionais de fazer, criar, comerciar e consumir, ao colorido das frutas e
legumes, à beleza plástica dos sacos de farinha e de cereais, se juntam produtos industrializados, eletrônicos e importados,
que atestam que a feira está no mundo e que também se alimenta da globalização e das contradições do capitalismo
avançado – o que é especialmente visível quando as Feiras do Paraguai e da Sulanca se mesclam à Feira de Caruaru todas
as semanas.
O valor cultural da Feira de Caruaru é inquestionável, assim como é inegável a sua importância econômica. Uma alimenta
a outra; e a posição da feira como centro e motor da economia local, inclusive formal, se mantém há dois séculos. Não
é apenas o testemunho vivo da criatividade do povo nordestino em sua permanente luta pela sobrevivência: é como, já
dito, um empreendimento econômico cujo sucesso está ancorado na cultura e na tradição, assim como na capacidade
de adaptação aos novos tempos. Apesar das mudanças nos hábitos de consumo, dos supermercados e das imposições
das grandes corporações atacadistas e varejistas, o fato de ter permanecido como um espaço onde o consumidor,
independentemente de sua faixa de renda, encontra diversidade e tem escolha, está também no centro desse sucesso. O
peso econômico da Feira de Caruaru, em suma, vem de sua capacidade de resistência e, ao mesmo tempo, de adaptação
às transformações urbanas, ao turismo, aos avanços tecnológicos e às mudanças e injunções do sistema capitalista de
produção e consumo.
Toda uma história urbana e regional encontra também na Feira de Caruaru um importante testemunho vivo. Esta é, ainda,
um lugar de memória de fatos, objetos e produtos do passado como a glória de Mestre Vitalino, o “fosco a sete lapadas” e
a “carça de arvorada”. Foi o motor da criação de uma cidade e também de outras feiras, e a força dessa densidade histórica,
econômica e cultural não foi afetada com a mudança de localização. No seu deslocamento das ruas para o Parque 18 de
Maio, a Feira se transformou e se ampliou, mas esse deslocamento não a destruiu como um lugar de atividades e práticas
coletivas de grande importância e valor cultural.
São, portanto, os valores históricos, memoriais, culturais e econômicos atribuídos à Feira de Caruaru que permitem delimitála como o objeto de Registro. Como consta do extenso Dossiê preparado pela equipe da Superintendência Regional
do Iphan, em Pernambuco, esses valores estão presentes no vínculo espacial e funcional da Feira com área central da
cidade; nos produtos artesanais que ali são comerciados e, eventualmente, confeccionados; nos saberes e conhecimentos
tradicionais que esses produtos mobilizam, como o que orienta o uso de ervas e propicia o exercício da medicina popular;
nas expressões artísticas que a feira abriga e enseja; nas memórias que evoca; na gastronomia típica do Nordeste a que ali
se tem acesso; na variedade dos produtos agrícolas regionais que nela encontram mercado e fomentam a preservação de
sistemas agrícolas tradicionais; e na criatividade contida em muitos produtos e também no modo como se comercia. Em
suma, a Feira como um Lugar que abriga tudo isso e que reverbera como referência para além da cidade, do estado e da
região onde está.
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A Superintendência Regional em Pernambuco entende25 e o Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan reforça que
esse Lugar gerador e estruturador de relações socioculturais corresponde, hoje, a um conjunto de equipamentos e feiras
formado pela Feira do Gado; pela Feira do Artesanato, aí incluído o Museu do Cordel – ponto de exposição, produção e
reprodução de expressões artísticas populares; pelos Mercados da Carne e da Farinha situados no Parque 18 de Maio; e pela
chamada Feira-livre com todas as suas “feiras” ou subdivisões, inclusive a das confecções populares e a chamada “feira”
do Troca-troca.

Foto da esquerda:
Felipe Peres Calheiros,
2004/Acervo INRC/
Iphan.

Foto acima:
João Tavares, 2006.

Esse conjunto tem ainda como bem cultural associado que, brevemente, deverá ser encaminhado para Registro, o Alto do
Moura – lugar referencial da produção artesanal do Nordeste, especialmente aquela ligada à manipulação do barro. Outros
bens associados à Feira de Caruaru e arrolados no inventário realizado são: a Feira da Sulanca, como espaço dinâmico de
invenção e reaproveitamento que a ela se junta uma vez por semana; o Museu da Feira, instalado no prédio do antigo
Mercado da Farinha no centro de Caruaru; a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e seu adro; o Chalé do Campo de
Monta, que serviu, por muito tempo, como residência dos engenheiros agrônomos que aí trabalhavam; e o prédio do
antigo Matadouro Municipal localizado no Parque 18 de Maio. Esses edifícios deverão ser objeto de iniciativas específicas
de preservação por meio de tombamento.

A SALVAGUARDA DA FEIRA DE CARUARU
Como já mencionado, o deslocamento da feira das ruas do centro da cidade para o Parque 18 de Maio promoveu, em outros
efeitos, seu crescimento e o surgimento ou incorporação de outras feiras, como a dos Importados ou do Paraguai. Ao se
proporcionar à Feira uma área cerca de seis vezes maior do que ocupava antes, promoveu-se seu crescimento em quase 500%,
comparando-se dados de 1982 e 2004.26 Em dias de Feira da Sulanca, por exemplo, as vias públicas ao sul do antigo Campo
de Monta são ocupadas por feirantes “invasores” que, na alta estação de vendas, chegam a somar 10.000.27 Esse processo
de retomada das ruas tem promovido o esvaziamento de áreas do parque que estão destinadas às diversas feiras, as quais,
mesmo em dias de grande movimento, ficam vazias ou são utilizadas como depósitos de mercadorias da Sulanca.28
A aglomeração gerada pelo conjunto de feiras, especialmente aos sábados e terças-feiras, tem exacerbado problemas e conflitos
relativos tanto à infraestrutura e ao funcionamento desse conjunto quanto à apropriação e uso da área a ele destinada.29
Na primeira ordem de problemas, destaca-se a carência de ações educativas envolvendo usuários e feirantes no que toca
à produção de dejetos, bem como de um esquema eficiente de recolhimento que diminua a sujeira em alguns setores. Em
termos de infraestrutura, a Feira de Caruaru também se ressente da falta de espaço apropriado para depósito de mercadorias,
o que tem feito com que áreas destinadas à exposição e à venda de artesanato estejam sendo alugadas por “sulanqueiros”,
instaurando-se, assim, um processo de especulação com permissões e espaços da Feira que pode se tornar perigoso para
seu futuro. Outros problemas estão relacionados à organização espacial, especialmente no que diz respeito à disposição dos
acessos às barracas e saídas da Feira, e à ocupação desses espaços e do estacionamento do parque por vendedores da Feira

25. Ver Dossiê de Registro da Feira de Caruaru, p. 66-75.
26. MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 53.
27. Idem, p. 60.
28. Ver mapas das feiras no Anexo II do Dossiê de Registro, Apêndices 1 e 2.
29. MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 79-95.
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do Paraguai. A ampliação da Feira do Paraguai é um ponto de conflito com o comércio local, assim como a ocupação de
ruas da cidade por esses feirantes em conjunto com os da Sulanca às terças-feiras. Teme-se, inclusive, que essa tendência
de retomada das vias públicas venha a aprofundar a tendência de transformação dos espaços do parque em meros depósitos
de mercadorias, em habitações precárias ou em prostíbulos, como já vem ocorrendo em algumas áreas.30
Esse conjunto de questões aponta para a necessidade de melhorias urgentes no sistema de planejamento, gestão, controle
e fiscalização do conjunto de feiras da cidade de Caruaru, de modo a se evitar a atratividade excessiva desse conjunto
e um crescimento e uma apropriação de espaços descontrolados, o que poderá vir a comprometer seu desempenho e
sua sustentabilidade a longo prazo. Ações como essas, se adotadas isoladamente, entretanto, não serão suficientes para
colocar nos trilhos e conferir equilíbrio a esses processos de expansão da atividade comercial. Outras iniciativas relacionadas
à busca de alternativas para a economia local e do entorno também são necessárias para contrabalançar o que já tornou
em Caruaru uma espécie de “monocultura” terciária – situação que tem funcionado no sentido de tornar a cidade um
polo de atração de pessoas e atividades, mas tem comprometido sua qualidade urbana, colocado enormes demandas de
saneamento básico e infraestrutura e não tem resolvido seu problema de desemprego. A taxa de desemprego no Município
de Caruaru era de 12,28% em 2000.31
Além dos problemas de ordem socioespacial e infraestrutural, iniciativas relacionadas à proteção dos conhecimentos
tradicionais presentes na Feira e dos direitos autorais e de imagem relativos às expressões tradicionais que ali circulam
são urgentes e necessárias. Da mesma forma, uma política específica de segurança que leve em conta e respeite aspectos
próprios da Feira como a prática do escambo, mas afaste os marginais e forneça o policiamento necessário à segurança
de feirantes e usuários. Por fim, para que os saberes e fazeres tradicionais presentes na Feira possam melhor resistir à
competição com os produtos industrializados ali vendidos, é importante a implementação ou o fortalecimento de programas
de apoio ao artesão. Esses programas são ainda necessários para que o artesanato de Caruaru não se transforme apenas
num conjunto de itens ou souvenires para consumo turístico. Em suma, para que continue tendo valor de uso e permaneça
evoluindo como criação e design.

AS NOÇÕES DE REFERÊNCIA CULTURAL E DE LUGAR NO CONTEXTO DA SALVAGUARDA DO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
O conceito de referência cultural é uma das âncoras do sistema brasileiro de salvaguarda de bens culturais de natureza
imaterial e também um dos pilares da abordagem contemporânea sobre a construção do Patrimônio Cultural. Como
observou Cecília Londres Fonseca, em texto inaugural e fundamental sobre a matéria, colocar a noção de referência no
cultural no centro do problema da identificação, da seleção e do reconhecimento oficial do Patrimônio Cultural “significa
dirigir o olhar para representações que configuram uma ‘identidade’ da região para seus habitantes” e também indagar
“sobre quem tem legitimidade para selecionar o que deve ser preservado, a partir de que valores, em nome de quais
interesses e de quais grupos”.32 Põe-se, assim, em relevo a dimensão social e política dessa atividade de construção.
Além de propor uma determinada abordagem da questão dos sujeitos da preservação, a noção de referência cultural traz
ainda uma concepção ampliada de Patrimônio Cultural, tanto do ponto de vista tipológico quanto com relação à diversidade
dos valores que podem ser atribuídos aos bens culturais. Assim, edificações, paisagens naturais, conhecimentos, modos
de fazer, festejos, rituais e também lugares podem constituir referências culturais desde que determinado grupo social
lhes atribua um valor diferenciado, que esses objetos, espaços ou atividades mobilizem sentimentos de pertencimento e
construam sentidos de identidade.33
No Brasil, o universo do chamado Patrimônio Cultural Imaterial foi organizado, para efeitos operacionais, em quatro
categorias:34 a dos Saberes ou dos conhecimentos, ofícios e modos de fazer que fazem parte do cotidiano das comunidades;

30. Idem, p. 92-93.
31. Fonte CPS/Ibre/FGV, a partir de dados do Censo de 2000 do IBGE apud MIRANDA, Gustavo, op. cit., p. 62.
32. FONSECA, Maria Cecília Londres. “Referências Culturais: base para novas políticas de patrimônio”. In: Iphan. “Manual de Aplicação do Inventário Nacional
de Referências Culturais”. Departamento de Identificação e Documentação. Brasília, 2000, p. 11.
33. Ver “Como ler o INRC”. In: Iphan, op. cit., p. 29
34. Artigo 1o, parágrafo 1o do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, que criou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial.
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a das Celebrações ou das festas, folguedos e rituais que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, dos ciclos
da natureza, do entretenimento e ou da vida cívica; a das Formas de Expressão ou das manifestações plásticas, cênicas,
musicais, lúdicas, poéticas ou literárias; e, finalmente, a dos Lugares que engloba “os mercados, feiras, santuários, praças
e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”.35
A proposta de criação dessa categoria deveu-se à observação de que existem sítios naturais, espaços urbanos e outros,
construídos ou não, que independentemente de possuírem valor arquitetônico, urbanístico, estético ou paisagístico
constituem “pontos focais” da vida de um grupo ou localidade, dando suporte ou abrigando práticas sociais e atividades
coletivas que são importantes para os contextos locais ou territoriais onde se localizam. Por essa razão, esses espaços
adquirem um sentido cultural especial para os que os vivenciam ou utilizam, tornando-se diferenciados dos demais. Tornamse, assim, “lugares” e suportes fundamentais para a continuidade das práticas e atividades que abrigam.
A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela Unesco em 2003, incluiu na definição de
“Patrimônio Cultural Imaterial”, ademais dos usos, representações, expressões, conhecimento e técnicas, os instrumentos,
objetos, artefatos e os espaços culturais que lhes são inerentes.36 Nessa definição, assim como na legislação brasileira, está
patente o reconhecimento de que as dimensões material e imaterial do Patrimônio Cultural estão, na verdade, imbricadas
e que isso é especialmente perceptível nesses espaços que, em decorrência da maneira como são apropriados, utilizados,
reverenciados ou vividos, estamos aqui denominando como “lugares”.
Estes lugares constituem bens culturais de natureza imaterial. Contudo, só quando estão vivos, isto é, quando as práticas,
os usos, as atividades e os sentidos que podem conter estão vigentes e podem ser identificados e registrados em sua
dinâmica atual. Nada impede, naturalmente, que esses espaços sejam também protegidos por meio do tombamento
sempre que valores específicos sejam atribuídos a seus aspectos físicos ou quando esse suporte edificado ou territorial é
essencial para a continuidade dos usos e práticas que abrigam.
A existência e a continuidade dos lugares reconhecidos como bens culturais imateriais dependem então, fundamentalmente,
dos grupos ou indivíduos que os mantêm vivos por meio do que aí fazem, do modo como os utilizam ou deles se apropriam,
das relações que estabelecem em seus âmbitos e da densidade histórica e cultural que tudo isso possui para os grupos
sociais que valorizam esses lugares como referências culturais.
A Feira de Caruaru é, sem sombra de dúvida, um desses lugares. É um lugar de referência viva da história e da cultura
nordestina para camadas cada vez mais amplas da população local, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Apesar de
suas transformações e seus acréscimos, de resto, próprios da natureza dos bens culturais e da dinâmica social que os
constitui, a Feira mantém denso o fio que a liga à história e à cultura que a produziram. É, ainda, um lugar de memória
e de viabilização da continuidade de saberes, fazeres, produtos e expressões tradicionais que, sem sua dinâmica e sem
o mercado que proporciona, certamente, já teriam desaparecido. É, por fim, um lugar de socialização e de permanente
construção de identidades. Em suma, um lugar de vida que, há mais de dois séculos, instrui, cativa e encanta os que nela
circulam – lugar que está no mundo e, com um pé no passado e os olhos no presente, cria, recria e se inventa todo dia.
Por essas razões e por todas as outras expostas nos documentos que compõem este processo administrativo,
recomendamos enfaticamente a inscrição da Feira de Caruaru no Livro de Registro dos Lugares, criado pelo
Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.

Foto:
Aurélio Fabian, 2006.

É o Parecer que submetemos à Procuradoria Federal e ao Presidente do Iphan.

Brasília, 30 de outubro de 2006
Márcia Sant’Anna
Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan

35. Inciso IV, parágrafo 1o, artigo 1o do Decreto no 3.551/2000.
36. Artigo 2o da citada convenção.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

L

ogo após a promulgação do Decreto 3.551/2000, o Conselho Consultivo recomendou a área técnica do Iphan que
instruísse, pelo menos, um processo de Registro relacionado com cada uma das categorias de bens culturais, com vista
à consolidação dos procedimentos técnicos e administrativos necessários para os Registros. Um dos bens selecionados
para testar a categoria Lugar foi a Feira de Caruaru. Assim, a partir de 2004 foi iniciada a elaboração do Inventário de
Referências Culturais, sob a coordenação da 5a Superintendência Regional, dirigida por Frederico Faria Neves Almeida,
tendo sido incumbida da Coordenação do Prometo a Sra. Mabel Leite Maia Neves Batista. Foi, então, realizada uma ampla
pesquisa documental e de campo, que incluiu numerosos registros fotográficos e audiovisuais.

Foto da esquerda:
Aurélio Fabian, 2006.

Em 8 de março de 2006, foi aberto o Processo no 01450.002945/2006.24, em atendimento à solicitação encaminhada ao
Sr. Presidente do Iphan, em 24 de fevereiro de 2006, pelo Prefeito de Caruaru, Sr. Antônio Geraldo Rodrigues da Salva.
Anexas a essa solicitação foram encaminhadas as informações básicas requeridas para a abertura do Processo, além do
encaminhamento de 15 pronunciamentos de autoridades e dirigentes de entidades culturais e comerciais da cidade.
Em 25 de setembro de 2006, o Sr. Superintendente da 5a S.R. encaminhou ao Departamento de Patrimônio Imaterial a
documentação relativa à Instrução do presente processo, tinto do trabalho iniciado dois anos antes. Junto ao Dossiê foram
também remetidos CDs e DVDs.
Em 30 de outubro de 2006, a Sra. Márcia Sant’Anna, Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, encaminhou à
Procuradora Federal e ao Presidente do Iphan o Parecer no 5, recomendando o prosseguimento do Processo.
Em 10 de novembro, a Dra Teresa Beatriz da Rosa Miguel, Procuradora-chefe do Iphan, encaminhou ao Sr. Presidente para
as providências cabíveis, que foram iniciadas pela publicação do Aviso no Diário Oficial da União, em 6 de novembro, em
conformidade com o parágrafo 5o do artigo 3o do Decreto 3.551/00.
Finalmente, em 22 de novembro o processo foi encaminhado pelo Presidente do Iphan a este Conselheiro, que considera
que foram tomadas as medidas legais para a aprovação do Registro da Feira de Caruaru, como Patrimônio Cultural Imaterial.

DO HISTÓRICO DA FEIRA DE CARUARU
Pelos dados contidos no Dossiê, podemos resumir a história da Feira de Caruaru. História esta que se inicia no fim do
século XVII, quando chegam às margens do rio Ipojuca os familiares do cônego Simão Rodrigues de Sá para ocupar as
terras que lhes foram concedidas por ato de 2 de junho de 1761, sendo essas terras antes ocupadas por índios Cariri, que
a denominavam Cararu ou Caruaru. Os recém-chegados formaram várias fazendas de gado, sendo que a última, a de
Caruaru, data do início do século XVIII.
A Fazenda de Caruaru estava situada em um dos caminhos do gado, sendo comum que vaqueiros, tropeiros e mascates a
usasse como pouso, como era costume da época.
Em 1781, José Rodrigues de Jesus iniciou a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que foi
inaugurada em 5 de outubro de 1782. O lugar tomou-se, ainda mais, um ponto de convergência. Nos domingos e dias
santos, os moradores de uma ampla vizinhança dirigiam-se para a capela para “assistir a missas, batizados e casamentos,
receber as bençãos do padre, encontrar conhecidos, parentes e compadres”. Mais do que um lugar de sociabilidade e
religiosidade, a região do entorno da capela foi se transformando em um espaço de trocas comerciais. Os moradores
da região traziam seus produtos (inclusive animais) para serem permutados. É provável que a maioria das transações se
efetuasse pelo método do escambo. Os mascates frequentemente apareciam, nessas ocasiões, para oferecer seus produtos.
Pouco a pouco, um pequeno povoado foi se formando ao redor da Capela.
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No fim do século XVIII, o número de casas aproximava-se de trezentas. Esse crescimento deveu-se, também, à construção
da Estrada Real, ligando Cabrobó a Recife. Em 1811, o lugarejo tomou-se o distrito de Santo Antão. A Feira iniciada logo
após a inauguração da Capela continuou crescendo. Esse crescimento foi ainda maior quando, em 1854, iniciou-se a
construção da Estrada ligando a Zona da Mata ao Sertão, passando por Gravataí, São José dos Bezerros, Caruaru, São
Caetano da Raposa e Pesqueira.
Em 1855, um surto de cólera morbus prejudicou as atividades da Feira, mas a partir de 1863 seu crescimento voltou a
crescer, dessa vez com grande intensidade. A Guerra Civil americana obrigou os ingleses a procurarem novos mercados de
algodão. A região de Caruaru foi escolhida. Surgiram novos investimentos além da construção de Usinas de Beneficiamento
e, até mesmo, a construção de uma ferrovia, a Great Western.
Antes disso, em 1857 a Vila de Caruaru foi elevada à categoria de cidade. Tinha, então, se tornado em um importante
centro regional.
No século XX, a Feira foi diversificando seu campo de atuação. Entre os anos 1930 e 60, cresce a indústria de couro em
Caruaru. Entre os anos 1920 e 40, as vendas de folhetos de cordéis atingem seu ápice. Nos anos 1940 e 50, as boleiras
de Caruaru ganham destaque. Pequenas indústrias surgem em Caruaru e cidades vizinhas, sendo que grande parte da
produção é comercializada na Feira. A indústria de roupas populares é a maior delas, criando milhares de empregos.
Uma grande modificação ocorreu, em época recente, com a localização da Feira. Em seus primórdios ela circundava a
pequena Capela. Já em pleno século XIX, tinha se espalhado pelas ruas centrais da cidade, o que não deixava de causar
algum tipo de transtorno. Já em 1853, o Sr. Caetano Alves da Fonseca, vereador, fez uma petição ao Presidente da Província
propondo a mudança da Feira para outro lugar, o que provocou uma reação contrária por parte da Câmara Municipal, que
se posicionou contra, alegando que funcionava naquele lugar há 35 anos. Desde os anos 1980, com o grande crescimento
da cidade e o aumento do número de veículos automotores, a mudança da Feira se tornou um tema constante. Em maio
de 1992, a Feira foi transferida para o Parque 18 de Maio, que tem uma área de 154.400 metros quadrados. A extremidade
norte do Parque dista apenas 100 metros da Igreja de Nossa Senhora da Concepção.
Como já foi dito, a Feira se diversificou. Para os frequentadores atuais, ela é um conjunto de segmentos. Em outras
palavras, uma Feira constituída por várias Feiras. Quatro desses segmentos se destacam pela sua dimensão: Feira da
Sulanca, Feira do Artesanato, Feira do Gado e Feira dos Importados (ou do Paraguai). Esses segmentos estão associados
a um outro conjunto, a denominada Feira-livre, que, por sua vez, é constituída das Feiras de Frutas e Verduras, Feira das
Raízes e Ervas Medicinais, Feira do Troca-troca (que mantém a tradição original do escambo), Feira de Flores e Plantas
Ornamentais, Feira do Couro, Feira Permanente de Confecções Populares, Feira dos Bolos, Seção de Gomas e Doces, Feira
de Artigos de Cama, Mesa e Banho, Feira das Ferragens e Feira do Fumo. A maior parte delas funciona de segunda a
sábado, mas algumas têm um funcionamento mais restrito, como a do Gado, que somente funciona um dia por semana.
Embora no Dossiê exista uma descrição minuciosa de cada uma dessas Feiras, nos limitamos apenas à sua enumeração,
devido à exiguidade de espaço e de tempo. Contudo, faremos uma breve menção para cada uma das Quatro Feiras que
não estão incluídas na Feira Livre.
A Feira da Sulanca funciona em uma área diminuta do Parque, com exceção das 3a feiras quando sua dimensão atinge
39.635 metros quadrados, ocupando as ruas próximas ao Parque. Mobiliza cerca de 22.000 vendedores, grande parte
deles vinda das cidades vizinhas. Seu principal produto são confecções populares, que são vendidas em carroças, carros e,
até mesmo, sacolas. Sua importância decorre do fato de comercializar os produtos de cerca de 12.000 empreendimentos
industriais, gerando 76.000 empregos.
A Feira de Artesanatos é a talvez a mais procurada pelos turistas. Funciona de segunda a sábado. Entre os artesanatos
comercializados, destacam-se os de barros, tornados famosos pelo Mestre Vitalino. Seus ateliês continuam, como no tempo
do Mestre Vitalino, no Alto do Moura. A cerâmica utilitária é tão antiga quanto a própria Feira, mas foi Vitalino quem
inovou ao criar o que chamou de “louças de brincadeiras”, inicialmente miniaturas de peças utilitárias, destinadas a serem
brinquedos para crianças; em seguida, peças representando seres humanos e animais; e, finalmente, cenas dos costumes
locais. Vitalino deixou um grande número de seguidores, sendo Manuel Eudócio o mais conhecido.
A Feira do Gado é a mais distante do Parque, está situada no bairro do Cajá defronte ao Aeroporto de Caruaru. Funciona,
apenas, na quarta-feira, mas, desde a segunda-feira, a atividade é intensa com a chegada dos participantes e seus

108

rebanhos. A comercialização não é apenas do gado bovino, mas também de cavalos, bodes, artigos em couro
e utensílios indispensáveis para as atividades dos vaqueiros. É necessário lembrar que o comércio de gado faz
parte das atividades da Feira de Caruaru, desde seu início.
A Feira dos Importados está localizada em lugar contíguo ao da Feira da Sulanca, e o fluxo maior de compras
ocorre nos dias que esta funciona. Grande parte dos produtos vendidos é importada do Paraguai – daí o
nome popular dessa Feira. São relógios, carteiras, rádios, pilhas, bijuterias, perfumes, aparelhos eletrônicos,
televisores, câmaras, celulares etc. O fato de muitos dos objetos vendidos serem falsificados ou importados
ilegalmente levou a coordenação técnica do Prometo a não incluir a Feira do Paraguai entre as Feiras de
Caruaru, “embora ela possua uma tal riqueza de significados para a população que tem um lugar importante
como centro de relações e de contatos culturais”.
Essa descrição, baseada no Relatório Técnico elaborado pelo Coordenador da Equipe Técnica Externa,
Bartolomeu Figuerôa de Medeiros (Frei Tito), demonstra a complexidade da Feira e mostra como diz a canção de
Onildo Almeida, popularizada pela voz de Luiz Gonzaga: “De tudo o que há no mundo, ela tem para vender”.

DO PARECER 1
Em nossa herança cultural, proveniente de nossos antepassados europeus, as Feiras ocupam um lugar
importante. Não é à toa que essa palavra é utilizada em nosso vocabulário para designar os dias da semana.
O significado da palavra nos remete a um lugar destinado a um comércio aberto que acontece apenas
em alguns dias do ano, geralmente associado às festas religiosas. Com muita frequência, como aconteceu
com Caruaru, as Feiras são responsáveis pelo surgimento de cidades. No século XII, a Feira de Champagne
estabelecia um vínculo entre Flandes e a Itália. Na mesma época, eram também importantes as Feiras de
Frankfurt e Antuérpia. Já naquela época, as feiras periódicas não constituíam apenas um lugar de trocas e
transações comerciais, mas também um espaço para a sociabilidade e o divertimento: “Ciganos, saltadores,
acrobatas e outros perfomancistas vagavam de feira em feira divertindo os seus variados públicos com suas
cambalhotas e contorções. Os dias santos eram também feriados e também uma oportunidade para o
divertimento comunitário” (cf. Walter Minchinton, “Patterns and structure of demands, 1500-1750”, em
The Fontana Economic History of Europe, ed. Carlo Cipolla, Collins/Fontana Books, Londres, 1976).
Portanto, o referencial de uma Feira é o lugar, e o lugar é Caruaru. Não importa que, no fim do século XX, a Feira
tenha trocado as ruas pelo Parque. Foi uma adaptação aos novos tempos, mas vimos que a força da tradição
delongou essa mudança por mais de um século.
A Feira de Caruaru são muitas feiras. O coordenador técnico externo, em seu Parecer, recomendou, ao final
da descrição de cada Feira, que ela fosse incluída no Registro. Em apenas um caso, ele adiou essa decisão
(Feira dos Importados). O Relator tem uma opinião divergente: o Registro deve ser da Feira de Caruaru como
um lugar, sem a necessidade de estender, ou não, para cada um de seus segmentos. Pois, com a exceção de
um núcleo fundador que permanece, os demais segmentos podem se transformar ou desaparecer, em função
das transformações da própria sociedade e da própria cultura. No século XIX, não havia Feira de Importados,
talvez no século vindouro será outra a configuração dos diferentes segmentos que a compõem. Mas a Feira
de Caruaru continuará com suas tradições e suas inovações, com suas histórias, tintas do imaginário de
Rosinhas e Raimundos, gente simples do Agreste, que encontrou na Feira seu trabalho e seu sustento.
Finalmente, o Parecer do Relator é favorável ao Registro da Feira de Caruaru, no livro dos lugares, como
Patrimônio Cultural do Brasil.
Santos, 7 de dezembro de 2006
Roque de Barros Laraia
Conselheiro
Foto: Aurélio Fabian, 2006.

1. Observação: para a elaboração deste Parecer, o relator utilizou os dados contidos no Dossiê, principalmente os do Relatório da Comissão Técnica Externa,
redigido por Bartolomeu Figueirôa de Medeiros, da UFPE e do Parecer da Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial, Márcia Sant’Anna.
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FREVO

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo sobre o pedido de Registro do Frevo, encaminhado ao Ministério da Cultura em 20 de
fevereiro de 2006, pela Prefeitura de Recife (PE), como uma das iniciativas de comemoração do Centenário do Frevo,
no próximo dia 9 de fevereiro de 2007, data oficial instituída pelo Decreto Municipal no 15.628/1992. O pedido
foi endossado pela 5a Superintendência Regional do Iphan, que encaminhou a documentação e as informações básicas
entregues naquela ocasião para a abertura do referido processo administrativo.
A Secretaria Municipal de Cultura do Recife assumiu as tarefas pertinentes à Instrução do processo de Registro, sob a
supervisão da 5a Superintendência Regional e do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan, que para tanto ofereceu
a metodologia do INRC, como também o treinamento e o acompanhamento de sua aplicação. A equipe técnica mobilizada
pela Secretaria de Cultura de Recife conseguiu reunir e sistematizar as informações pertinentes ao entendimento do Frevo
em menos de 6 meses, entregando ao Iphan o material documental e o Dossiê Descritivo no fim de novembro. Antes de
encaminhar o material para ser juntado ao processo, em 5 de dezembro de 2006, a 5a SR o submeteu à análise da servidora
antropóloga Elaine Müller, que emitiu o Parecer Técnico no 001/5o SR/Iphan/MinC, favorável ao Registro do Frevo no Livro
das Formas de Expressão como Patrimônio Cultural do Brasil.
A farta documentação reunida e encaminhada em diferentes suportes, CDs, vídeos, DVDs, livros, partituras, fotografias,
catálogos e documentos textuais, discriminada no Memorando no 1.079/2006 e no Parecer da 5a SR, foi reorganizada em
sete caixas-arquivo por esta Gerência de Registro, de modo a permitir um melhor entendimento e facilitar seu transporte
nesta última fase de tramitação do processo, conforme a ordem a seguir.
> Caixa 1
1) Anexo I – a) Livreto: Carnaval Multicultural Recife 2006 – Homenagem a Ariano Suassuna e Claudionor Germano;
2) Anexo I – b) DVD: Carnaval Multicultural: Recife 2006 – Homenagem a Ariano Suassuna e Claudionor Germano.
Recife: Prefeitura do Recife.
3) Anexo I – c) DVD: 100 Anos de Frevo: 1907-2007. Recife: Prefeitura do Recife, 2006.
4) Anexo I – d) DVD: Recife: quem ama, cuida. Recife: Prefeitura do Recife.
5) Anexo II – Dossiê Interpretativo – versão digital;
6) Anexo III – Anexo do Dossiê do Frevo;
7) Anexo IV – a) DVD: Frevo – Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil – 75’;
8) Anexo IV – b) DVD: Frevo – Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil – 15’.
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> Caixa 2
1)

Anexo V – a) Fichas do INRC – Volume 1;

2)

Anexo V – b) Fichas do INRC – Volume 2;

3)

Anexo V – c) Fichas do INRC – Volume 3;

4)

Anexo V – d) Fichas do INRC – Volume 4;

5)

Anexo VI – CD-ROM – Fichas do INRC.

Foto da esquerda:
Arquivo da Cidade de
Olinda, 2006.

Foto acima:
Carol Araújo, 2006.

> Caixa 3
1)

Anexo VII – Mapas e plantas;

2)

Anexo VIII – a) CD-ROM – fotos em alta resolução;

3)

Anexo VIII – b) CD-ROM – fotos em alta resolução;

4)

Anexo IX – a) Declaração de anuência – volume 1;

5)

Anexo IX – b) Declaração de anuência – volume 2.

> Caixa 4
1)

Anexo IX – c) Declaração de anuência – volume 3;

2)

Anexo IX – d) Declaração de anuência – volume 4;

3)

Anexo IX – e) Declaração de anuência – volume 5.

> Caixa 5
1)

Anexo IX – f) Declaração de anuência – volume 6;

2)

Anexo X – a) RABELLO, Evandro. Memórias da folia: o Carnaval do Recife pelos olhos da imprensa (1822-1925).
Recife: Funcultura, 2004;

3)

Anexo X – b) SILVA, Leonardo Antônio Dantas. Carnaval do Recife. Recife: Prefeitura do Recife/Fundação de Cultura
Cidade do Recife, 2000;

4)

Anexo X – c) CÂMARA, Renato Phaelante da. MPB Pernambucanos no disco: pequena história bibliográfica. Recife:
Livro Rápido, 2005;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Anexo X – d) CÂMARA, Renato Phaelante da; BARRETO, Aldo Paes. Capiba é frevo, meu bem. Rio de Janeiro:
Funarte, Instituto Nacional de Música, 1986;
Anexo X – e) CÂMARA, Renato Phaelante da. Compositores pernambucanos. Coletânea Biomusicofonográfica,
1920-1995. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Massangana, 1997;
Anexo X – f) ARAÚJO, Rita de Cássia B. de. Festas – máscaras do tempo: entrudo, mascarada e frevo no carnaval do
Recife. Recife: Fund. de Cultura/ Cidade do Recife, 1996;
Anexo XI – a) Periódico: RABELLO, Evandro. Vassourinhas foi compositada em 1909. Recife: Fund. Joaquim Nabuco.
Folclore no 201, 1988;
Anexo XI – b) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 10/06/2006 – Caderno C – “Iphan analisa frevo como
patrimônio”;
Anexo XI – c) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 26/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – “Galo canta, Recife
treme” – 1a edição;
Anexo XI – d) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 26/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – “Galo canta, Recife
treme” – 2a edição;
Anexo XI – e) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 26/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – “No pique do
Galo” – s/edição;
Anexo XI – f) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 26/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – No pique do Galo
– 2a edição;
Anexo XI – g) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 28/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – “No ritmo da folia”;
Anexo XI – h) Periódico: Jornal do Commércio – Recife, 28/02/2006 – Caderno Carnaval 2006 – “Haja fusão de
ritmos e cores”;
Anexo XI – i) Periódico: Diário de Pernambuco – Recife, 25/02/2006 – “O Galo é da galera”;
Anexo XI – j) Periódico: Diário de Pernambuco – Recife, 26/02/2006 – “O Galo bate um bolão”;
Anexo XI – l) Periódico: Diário de Pernambuco – Recife, 26/02/2006 – “Hoje é o dia da alegria”;
Anexo XII – a) Folheto: “Programação da Folia do Papangu 2006”;
Anexo XII – b) Folheto: “Mapa turístico do Recife (PE)”;
Anexo XII – c) Folheto: “Recife: a capital multicultural do Brasil”.

> Caixa 6
1) Anexo XIII – 1) CD: Frevos de rua: os melhores do século. Recife: LG Projetos e Produções Artísticas, [s/d]. (Série
Nossos Valores);
2) Anexo XIII – 2) CD: Frevos de rua: os melhores do século. Recife: LG Projetos e Produções Artísticas, [s/d]. (Série
Nossos Valores);
3) Anexo XIII – 3) CD: Frevos de rua: os melhores do século. Recife: LG Projetos e Produções Artísticas, [s/d]. (Série
Nossos Valores);
4) Anexo XIII – 4) CD: Frevos de rua: os melhores do século. Recife: LG Projetos e Produções Artísticas, [s/d]. (Série
Nossos Valores);
5) Anexo XIII – 5) CD: CAVALCANTI, Getúlio. A serenata carnavalesca de Getúlio Cavalcanti. LG Projetos e Produções
Artísticas, [s/d]. Participação Coral Bloco da Saudade;
6) Anexo XIII – 6) CD: Coral Edgard Moraes: frevos de bloco. LG Projetos e Produções Artísticas, [s/d] (Série Nossos
Valores);
7) Anexo XIII – 7) CD: JACARÉ. Choro frevado. Áudio e multimídia;
8) Anexo XIII – 8) CD: Nove de fevereiro – Antônio Nóbrega – vol.1;
9) Anexo XIII – 9) CD: Nove de fevereiro – Antônio Nóbrega – vol. 2;
10) Anexo XIII 10) CD: Cordas e retalhos – Bloco Carnavalesco Lírico;
11) Anexo XIII – 11) CD: Saudade 30 Anos – Bloco da Saudade – Coral e Orquestra;
12) Anexo XIII – 12) CD: Evoé – Almir Rouche – vol. 1;
13) Anexo XIII – 13) CD: Evoé – Almir Rouche – vol. 2;
14) Anexo XIII – 14) CD: Carnaval de Capiba – Claudionor Germano;
15) Anexo XIII – 15) CD: Arlequim – Todos os ritmos e a alegria do Carnaval pernambucano;
16) Anexo XIII – 16) CD: O frevo vivo de Levino;
17) Anexo XIII – 17) CD: Orquestra Spok Frevo;
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18) Anexo XIII – 18) CD: Claudionor Germano canta Capiba e Nelson
Ferreira;
19) Anexo XIII – 19) CD: Claudionor Germano – 20 Super Sucessos – vol. II;
20) Anexo XIII – 20) CD: Frevos de rua – Orquestra Raízes Pernambucanas;
21) Anexo XIII – 21) CD: Flabelo – o lirismo nas ruas;
22) Anexo XIII – 22) CD: Velhos Carnavais – 20 Super Sucessos;
23) Anexo XIII – 23) CD: Velhos Carnavais 2 – Tereza Borges;
24) Anexo XIII – 24) CD: Carnaval que o povo gosta – Bloco dos
Sanguessugas – músicas de Dorinho;
25) Anexo XIII – 25) CD: Salve o frevo Imortal! Imortal!;
26) Anexo XIII – 26) CD: Bacia d’água – Na greia do Carnaval;
27) Anexo XIII – 27) CD: Frevo de rua – Geraldo Silva;
28) Anexo XIII – 28) CD: Coral Edgard Moraes interpreta Inaldo Moreira;
29) Anexo XIII – 29) CD: Inaldo Moreira – frevos de rua do novo milênio
– vol. 4;
30) Anexo XIII – 30) CD: Locomotiva do frevo – Maestro Nunes – vol. 1;
31) Anexo XIII – 31) CD: T. C. I. Nóis sofre, mas nóis goza – 30 anos de
folia irreverente;
32) Anexo XIII – 32) CD: Frevo e fantasia – Hugo Martins;
33) Anexo XIII – 33) CD: O som dos blocos – ao vivo;
34) Anexo XIII – 34) CD: Esses blocos – Romero Amorim;
35) Anexo XIII – 35) CD: Frevo dos blocos – o melhor Carnaval do mundo;
36) Anexo XIII – 36) CD: Bloco Eu Quero Mais apresenta É Tempo de Bloco...;
37) Anexo XIII – 37) CD: José Bartolomeu bole com tudo – frevos de rua;
38) Anexo XIII – 38) CD: Um cavaco no frevo – Marcos França;
39) Anexo XIII – 39) CD: O tema é frevo – pesquisa – vol. 3;
40) Anexo XIII – 40) CD: O tema é frevo – pesquisa – vol. 5;
41) Anexo XIII – 41) CD: O tema é frevo – pesquisa – vol. 6;
42) Anexo XIII – 42) CD: O tema é frevo – pesquisa – vol. 7;
43) Anexo XIII – 43) CD: O tema é frevo – documento – vol. 3;
44) Anexo XIII – 44) CD: O tema é frevo – documento – vol. 4;
45) Anexo XIII – 45) CD: Frevo – Songbook para violão solo por Enéas
Barbosa;
46) Anexo XIII – 46) CD: Concurso de Música Carnavalesca Pernambucana
– 2005.
> Caixa 7
1) Anexo XIV – a) DVD: Frevo aprenda o passo com Mariangela Valença;
2) Anexo XIV – b) DVD: O Carnaval no passo do tempo – um
documentário sobre a história do Carnaval de Pernambuco;
3) Anexo XIV – c) DVD: Bloco Anárquico – Virgens do Bairro Novo –
Carnaval de Olinda 2001;
4) Anexo XIV – d) DVD: Troça Carnavalesca – Ceroula – Carnaval de
Olinda/2003;
5) Anexo XIV – e) DVD: Clube da Alegoria e Crítica – O Homem da
Meia-noite – Carnaval de Olinda;
6) Anexo XIV – f) DVD: Nóis sofre, mas nóis goza! O filme de Sandra
Ribeiro;
7) Anexo XV – a) CD-ROM: Partituras digitais;
8) Anexo XV – b) CD-ROM: Frevo – Songbook para violão solo –
por Enéas Barbosa, vol.1;
9) Anexo XVI – Partituras.
Foto: Arquivo da Prefeitura de Recife, 2006.
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Concordando inteiramente com o teor do Parecer 001/06 da 5a SR, queremos enfatizar que foram reunidos pela pesquisa,
e estão densamente apresentados no presente processo, todos os aspectos culturalmente relevantes para a compreensão
do frevo pernambucano: suas origens, transformações e continuidade histórica; suas diferentes modalidades musicais,
instrumentais, rítmicas; seus emblemas e iconografias; seus compositores, músicos e poetas; suas bandas e orquestras;
seus dançarinos, coreógrafos e brincantes; seus passos, gestos, danças, coreografias; os sentidos atribuídos pelos sujeitos,
apreciadores e estudiosos do frevo às suas diferentes expressões; os conflitos e tensões que também constituem o frevo, e/
ou são constituídos por ele; seus lugares de preparação e ocorrência, os roteiros dos cortejos e desfiles, as retretas, as ruas
e praças de Recife e Olinda; e os clubes, blocos e troças que fazem do carnaval frevente a expressão mais significativa de
sua identidade cultural.
Ou seja, o processo fala, canta, dança, toca o frevo, por meio da voz de seus produtores, competentemente mobilizados
pela equipe da Secretaria de Cultura do Recife, por meio de depoimentos, entrevistas e mais de 32.000 assinaturas de
anuência ao pedido de Registro. A Secretaria também foi capaz de levantar e identificar acervos documentais e instituições
comprometidos com a preservação do frevo e de seu conhecimento. A mobilização desses produtores, pessoas e instituições
em torno do frevo de sua continuidade constitui um pré-requisito fundamental para o sucesso das ações de salvaguarda,
tanto das que já se encontram em curso quanto das que estão previstas no Dossiê para etapas posteriores, decorrentes do
Registro a ser aprovado.
Pode-se depreender, por fim, das informações contidas no presente processo, que muito da vitalidade do frevo se deve
às atualizações que ele sofre, na dinâmica das releituras e transformações produzidas por músicos, maestros, passistas,
brincantes e, até mesmo, intervenção de políticas públicas de valorização, como é o caso das Freviocas. É por seus sentidos
contemporâneos, vivos, atuais, que o frevo continua reunindo multidões de apaixonados foliões, que com ele se identificam.
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Assim, reafirmando as razões do Parecer 001/06 da 5a SR,
pela riqueza de uma expressão artística ao mesmo tempo popular e erudita; pelo caráter de resistência de um ritmo
que surgiu das camadas menos favorecidas, que “resistiam” ao poder das elites, e que hoje resiste aos poderes do
mercado, que não o privilegiam; pela diversidade cultural condensada no frevo, num processo dinâmico de diálogo

Foto da esquerda:
Arquivo da Cidade de
Olinda, 2006.

entre várias tradições, e mantendo-se um símbolo “vivo” da identidade cultural e da história de um povo; pelos
Foto acima:

efeitos políticos deste Registro, num contexto de cultura de massa...

Carol Araújo, 2006.

E, por todas as demais razões suficientemente apresentadas nos documentos que compõem este processo administrativo,
recomendamos vivamente a inscrição do Frevo no Livro de Registro das Formas de Expressão e seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Brasil, conforme o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000. É o Parecer que submetemos à Sra. Diretora
Substituta do DPI, sugerindo que, salvo melhor juízo, seja apresentado à Procuradoria Federal e ao Presidente do Iphan.
Brasília, 29 de dezembro de 2006
Ana Claudia Lima e Alves
Gerente de Registro
De acordo. Favor providenciar o memorando de encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica,
juntando-se a minuta do Aviso ao DOU elaborada pela Gerência de Registro.
Brasília, 29 de dezembro de 2006
Ana Gita de Oliveira
Diretora Substituta DPI
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebemos do Sr. Presidente do Iphan, Dr. Luiz Fernando de Almeida, através da professora
Anna Maria Serpa Barroso, a tarefa de examinar e opinar sobre o processo de Registro do Frevo como relevante forma
de expressão da cultura brasileira e em especial pela oportunidade de estarmos contribuindo para a consolidação da
política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que vem sendo praticada com êxito pelo Iphan a partir do Decreto no 3.551,
de 4 de agosto de 2000.

Foto:
Carol Araújo, 2006.

O presente processo dá continuidade aos Registros de bens imateriais, sendo o décimo de uma série que se iniciou com o
“Ofício das paneleiras de Goiabeiras”, primeira inscrição do Livro dos Saberes em novembro de 2002, passando pela “Arte
Kusiwa” dos índios Wajãpi. (1o do Livro das Formas de Expressão); “Modo de fazer viola de cocho” (2o do Livro dos Saberes);
“Samba de roda do Recôncavo Baiano” (2o do Livro das Formas de Expressão); “Círio de Nazaré de Belém do Pará” (1o do
Livro das Celebrações); “Oficio das Baianas do Acarajé” (3o do Livro dos Saberes); “O Jongo” (3o do Livro das Formas de
Expressão); “A Cachoeira de Iauaretê” que inaugurou o Livro dos Lugares e, finalmente, a “Feira de Caruaru” (2o do Livro
dos Lugares).
Sei da imensa responsabilidade e sinto-me honrado pela missão que me coube, na qualidade de conselheiro integrante
da Câmara do Patrimônio Imaterial, de ser o relator, de preparar o Parecer final e submetê-lo à apreciação deste Egrégio
Conselho. Para tanto, devo agora desincumbir-me da tarefa de transmitir aos demais conselheiros uma síntese do vasto
Dossiê que me veio às mãos. Na verdade um privilégio de haver compulsado, ainda que por um breve período, este valioso
acervo de informações.
Cumpre-me desde já ressaltar a qualidade do material reunido pela equipe de especialistas e consultores em tempo recorde
de seis meses. Lembrando que, entre processos anteriores por mim relatados, encontrei alguns de longa tramitação, o
último deles com 27 anos. Este de agora, a exemplo dos nove outros de Patrimônio Imaterial acima mencionados, pela
presteza e pela qualidade, nos oferece uma auspiciosa visão de mudanças e conquistas que apontam para uma nova fase
do Iphan, que assim parece aproximar-se cada vez mais da percepção holística e integral de cultura.
Esta visão de patrimônio, por sua vez, foi expressa de forma premonitória e pioneira ainda no início da década de 1930,
no projeto de Mário de Andrade, um dos grandes responsáveis pela criação dessa casa e que foi secundado pelo ilustre
e saudoso pernambucano Aloísio Magalhães nos anos 1970, que por sua vez criou e dirigiu o Centro Nacional de
Referência Cultural – CNRC, e a Fundação Nacional Pró-Memória, dando grande prioridade aos esforços de preservação
dos conhecimentos tradicionais. Já ao final dos anos 1990 foi constituída a comissão que realizou a regulamentação do
Patrimônio Imaterial e da qual faziam parte dois outros nomes que honram e dignificam a intelectualidade de Pernambuco,
Marcos Villaça e Joaquim Falcão, que atuaram decisivamente ao lado de Thomas Farkas e Eduardo Portella para alcançar
a realidade do Decreto 3.551 que, em 4 de agosto de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.
Observe-se que o Departamento de Patrimônio Imaterial, tão recentemente criado, em 7 de abril de 2004, como um
coroamento de toda esta trajetória, vem adotando procedimentos exemplares na metodologia de salvaguarda dos bens
sob sua alçada. Não só no que se refere à metodologia consolidada para a realização dos estudos e pesquisas aplicados na
composição dos Dossiês, como também, no ato contínuo de preparar excelente material de divulgação e difusão de seus
conteúdos após o Registro, colocando-os didaticamente ao alcance da sociedade e dos meios acadêmicos, como forma de
socialização das informações organizadas, tão ricas e caras e tão duramente amealhadas e reunidas.
Assim é que, ao examinar os autos deste Processo, pude constatar que ele está muito bem instruído e atende às normas
exaradas pelo Iphan. Irei destacar as peças mais relevantes:
1.

O Processo se origina com a solicitação formal para as providências de Registro, que neste caso é o ofício no 085 de
20 de fevereiro de 2006, dirigido ao Ministro Gilberto Gil, tendo como proponente a Prefeitura do Recife e assinado
pelo Prefeito João Paulo Lima e Silva.
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No Anexo II do Dossiê, pode-se encontrar uma vasta Programação do Centenário do Frevo. Promovida pela Prefeitura
do Recife, ela se estendeu por todo o ano de 2006 e resultou em grande mobilização no sentido de valorizar por
todas as formas a manifestação.
Trata-se aqui do reconhecimento ao indispensável papel que deve exercer o poder público local, cujas iniciativas
e políticas tornam-se decisivas. E, neste caso, temos na origem do processo uma firme e inequívoca indicação de
comprometimento e sensibilidade;
2.

Em 24 de fevereiro, chancelado pelo Exmo. Sr. Ministro da Cultura Gilberto Gil, o Processo foi encaminhado ao
Gabinete do presidente do Iphan, Dr. Luiz Fernando de Almeida;

3.

Em 10 de março, o Superintendente Frederico Faria Neves Almeida, da 5a SR, encaminha ao Presidente do Iphan o
segundo lote de documentos ao mesmo tempo em que endossa o referido pleito;

4.

Em 17 de março, a diretora do DPI, Dra.Márcia Sant’Anna, determina a abertura do processo;

5.

Em 12 de abril, o Gabinete do DPI comunica este ato ao Prefeito de Recife;

6.

Em documento datado de 9 de junho de 2006, encontrei a pauta de um encontro realizado em Recife que se
afigura como um evento de importância estratégica para a preparação do Dossiê, através do seminário denominado
Formação do Grupo de Trabalho para o Registro do Frevo como Patrimônio Imaterial com a participação de dirigentes
e técnicos da Prefeitura do Recife e do DPI e 5a SR/Iphan, acrescidos de uma dezena de especialistas convidados.
Durante o evento, foram proferidas palestras e ministrada a oficina de preparação da metodologia, treinamentos e
logística, ocasião em que se estabeleceram as bases para um trabalho integrado. Como resultado da metodologia
estabelecida naquele encontro e diante do exíguo prazo, as equipes tiveram que trabalhar com dedicação e
competência para produzir material suficiente e à altura do acervo em questão. Tratava-se de garantir que toda a
documentação pudesse estar disponível para chegar à análise deste Conselho Consultivo a tempo de ser apresentada
no dia do aniversário de 100 anos da palavra frevo, ou seja, hoje, dia 9 de fevereiro de 2007;
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7.

Em 5 de dezembro de 2006, a 5a SR encaminha à Dra. Márcia Sant’Anna o circunstanciado Parecer Técnico
de autoria da Antropóloga Elaine Müller que, já naquela instância, se manifestava declaradamente favorável
ao Registro do Frevo. Junto encontrava se o Dossiê em sua versão definitiva, incluindo o “Plano Integrado de
Salvaguarda do Frevo”,

8.

Em 29 de dezembro de 2006, inclui-se o Parecer exarado pela Gerente de Registro, Ana Claudia Lima e Alves, que
também se manifesta vivamente favorável;

9.

Em 2 de janeiro de 2007, o processo devidamente instruído e com todos seus Anexos é enviado à douta Procuradoria-geral Federal do Iphan para exame e pronunciamento;
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10. Em 9 de janeiro de 2007, são anexados os documentos comprobatórios de que foram publicados no Diário Oficial
da União os avisos de comunicação ao público interessado para eventuais manifestações sobre o Registro, com o
devido prazo de 30 dias de antecedência;
11. Em 2 de janeiro, o processo foi encaminhado ao presidente do Iphan;
12. De 12 de janeiro de 2007, é datado o Parecer da procuradoria informando que o processo se encontra regularmente
instruído em seus aspectos formais e que decorridos 30 dias do aviso o mesmo poderia ser apresentado a este
Conselho Consultivo;
13. Em 28 de janeiro, foi encaminhado a este conselheiro que agora lhes apresenta o Parecer;

Foto da esquerda:
Claudio Versiani, 2006.

Foto do meio:
Casa do Carnaval Prefeitura da Cidade do
Recife, 1995- 2006.

Foto acima:
Arquivo da Prefeitura de
Recife, 2006.

Assim, constatamos que, do ponto de vista formal, os requisitos técnicos, jurídicos e burocráticos exigidos pela regulamentação
do Iphan foram largamente atendidos e estão presentes neste processo, e a generosa informação encontrada no Dossiê
passa a constituir um bom exemplo de trabalho realizado para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de sua
relevância para a memória nacional do ponto de vista cultural, histórico, étnico, antropológico e social.
A documentação que me chegou às mãos está fartamente apresentada em centenas de fichas, periódicos, CDs, vídeos,
DVDs, livros, mapas e plantas, partituras, fotografias, catálogos e documentos textuais e foi organizada em sete caixas-arquivo pela Gerência de Registro, o que facilitou nosso trabalho de análise e avaliação. O Dossiê contém ainda um
inventário dos acervos de uma série de instituições, o que favorece novas pesquisas, assim como enseja ao Iphan referências
necessárias ao acompanhamento do bem registrado.
Como nos transmite a análise objetiva do Parecer de Ana Claudia Lima e Alves, Gerente de Registro do DPI:
Queremos enfatizar que foram reunidos pela pesquisa, e estão densamente apresentados no presente processo, todos
os aspectos culturalmente relevantes para a compreensão do Frevo pernambucano: suas origens, transformações e
continuidade histórica; suas diferentes modalidades musicais, instrumentais, rítmicas; seus emblemas e iconografias;
seus compositores, músicos e poetas; suas bandas e orquestras; seus dançarinos, coreógrafos e brincantes, seus
passos, gestos, danças, coreografias; os sentidos atribuídos pelos sujeitos, apreciadores e estudiosos do frevo às suas
diferentes expressões; os conflitos e tensões que também constituem o frevo e/ou são constituídos por ele; seus
lugares de preparação e ocorrência, os roteiros dos cortejos e desfiles, as retretas, as ruas e praças de Recife e Olinda;
e os clubes, blocos e troças que fazem do carnaval frevente a expressão mais significativa de sua identidade cultural.
É de se destacar que, neste caso, a ação meritória da Secretaria Municipal de Cultura do Recife, que assumiu as tarefas de
Instrução do processo, sob a supervisão da 5a Superintendência Regional e do Departamento do Patrimônio Imaterial do
Iphan, que forneceram a metodologia do INRC, assim como o treinamento e acompanhamento de sua aplicação.
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Foto:
Roberto Cavalcanti.
Arquivo Museu da
Cidade do Recife, 2006.

O que se pode observar dos resultados é que um verdadeiro batalhão de pesquisadores, especialistas e funcionários das
instituições de cultura envolvidas se colocou em campo com método e dedicação – diríamos que no ritmo acelerado do
Frevo. Entre créditos institucionais e da equipe técnica, conferimos nada menos do que 138 profissionais envolvidos, o que
torna impossível mencioná-los aqui um a um e seria talvez injusto com os demais destacar alguns nomes.
Em pouco tempo, eles reuniram centenas de depoimentos cuidadosamente registrados nos modelos de ficha do
INRC e mais de 32.000 assinaturas de anuência ao pedido de Registro e foram ao encontro da história desta cultura.
Aquela história que brota da infinidade de vozes, dos testemunhos apaixonados de maestros, compositores, brincantes,
dançarinos, músicos, intérpretes, coreógrafos, do que está gravado nas letras de música, nas capas de disco, nos livros e
textos já escritos sobre o assunto.
Contada e cantada em prosa e verso, com entusiasmo, com vibração, com alegria contagiante, passada de pai para filho,
de geração em geração, ou nas rodas de amigos, nos bairros tradicionais, nos coretos, nas bandas, nas orquestras de rua,
nos blocos carnavalescos, nas retretas, nas ruas da cidade, nas praças, nas rádios e televisões, nas mesas de um bar, é sem
dúvida uma história com a força e a legitimidade imanente da vox populi e das verdades eternas.
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Dizem todos que a palavra Frevo vem desta efervescência que assalta a turba no calor do Carnaval, que vem de “ferver”
pronunciado no jargão popular como “frever”.

Em sua origem, a palavra frevo “estava muito mais relacionada à efervescência e ao rebuliço das multidões nas
ruas (vinculadas à conjuntura social e cultural da cidade), do que à música, que na época era chamada de marcha
carnavalesca”. O termo foi registrado pela primeira vez “em letra de forma” em 9 de fevereiro de 1907, no Jornal
Pequeno, onde se publicou o repertório do Clube Carnavalesco Empalhadores do Feitosa. Entre as peças a serem
apresentadas pela orquestra estava a marcha “O frevo”. Mas tudo indica que a palavra, corruptela do verbo ferver,
dita popularmente frever, já era empregada antes disso pelo povo.
A analogia entre o Frevo e algo que “ferve” e o calor das massas populares, em especial no Carnaval, a própria
metáfora do Frevo brotando inconscientemente como uma tradução do desejo por liberdade do povo e da cidade,
assim como a água que ferve na chaleira, são recursos textuais utilizados no Dossiê e no vídeo de candidatura para
falar das origens e da apropriação popular deste bem.
Esta é, pois, uma história que não deixa dúvidas, que se confirma em cada prosa, em cada esquina, que se funde e se
mistura com a história sofrida do povo pernambucano que é o nordestino e que é o brasileiro. Ela está imaterializada no
imaginário popular. E o resultado desta colheita é emocionante por mais “científico” que seja o analista. Não há como ficar
impassível perante a emoção que brota dessa arte.
E, não obstante a palavra Frevo tenha sido registrada pela primeira vez há exatos 100 anos, as informações levantadas neste
inventário dão conta das origens do Frevo ainda nos meados do século XIX, quando capoeiristas eram utilizados para sair na
frente das bandas musicais com intuito beligerante e aguerrido, capaz de proteger seus integrantes de agressões de bandas rivais.
Segundo o depoimento de Ariano Suassuna registrado no vídeo de candidatura,
o “passo” que é a dança que acompanha o Frevo surgiu do jogo da capoeira. No início do XIX, bandas de música
tinham caráter político e, sendo ligadas a partidos adversos, cada uma delas contratava capoeiras para irem
dançando na frente para defender seus integrantes de eventuais ataques... e desses passos dos capoeiristas nasceu
o tipo de passo que é a dança que acompanha o frevo.
E como bem observa Elaine Müller em seu Parecer:
Também questões de gênero – os diferentes ethos dos diferentes tipos de frevo, a participação diferenciada das
mulheres nos diferentes blocos — são apontados no Dossiê, que se apresenta, assim, como uma obra de referência
sobre o Frevo, que vai além de uma compilação de dados para um fim administrativo.
E não posso deixar escapar a oportunidade de lembrar também que o papel do negro no contexto dessa forma de expressão
teve que ser disfarçado – ao longo do tempo como estratégia de sobrevivência é hora de registrar que o frevo hoje não só se
revela como repositório de conceitos sociais, antropológicos disponíveis ao melhor entendimento de nossa cultura urbana,
mas como arquivo vivo, em que os estudiosos podem ler os signos que traduzem as origens culturais de nosso povo e da
imensa parcela de contribuição que coube aos negros africanos na construção do país.
Como reforça Elaine em seu texto: “Quando nos detemos um pouco na história do frevo, descobrimos a relação estreita,
quando na sua origem, com os ‘capoeiras negros escravos recém-libertos que trabalhavam no espaço urbano’”.
Entre todos os especialistas que a estudaram, já existe o consenso de que essa manifestação alcançou tamanhas força
e notoriedade por se constituir em movimento coletivo e popular de massa, mas também pelo desempenho individual
de dezenas de seus compositores, intérpretes e maestros, muitas vezes anônimos, mas entre os quais encontramos um
destaque especial para compositores como Capiba, Edgar Moraes, Nelson Ferreira, Antônio Maria, Levino Ferreira, João
Santiago, Marcelo Varella, Getúlio Cavalcanti e J. Michiles, por suas obras antológicas e imortais, considerados como
verdadeiros clássicos do gênero. Mas também pelo relevante papel exercido pelos maestros, entre os quais o Dossiê
menciona os maestros Constantino, Bartolomeu Noronha, Geraldo Silva, Nunes e Duda e ainda entre aqueles que atuam
hoje, no sentido renovador da forma de expressão, se destacam o Maestro Spok e o artista Antônio Carlos Nóbrega,

121

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

notáveis pela criatividade, pelo talento inato, pela capacidade de liderança e pelo entusiasmo na forma de compartilhar e
transmitir ensinamentos sobre o frevo.
O papel dos intérpretes e das agremiações não foi esquecido, mas é tão profusa a lista que se torna também arriscado citá-los para não incorrer em injustiças por omissão.
Não cabe aqui nenhuma pretensão de analisar o mérito da questão do riquíssimo patrimônio musical e coreográfico que,
através do frevo, pulsa vivo no cotidiano das cidades de Pernambuco. Nem de longe penetrar na diversidade musicográfica
carregada de múltiplas expressões como “frevo de rua”, “frevo de bloco”, “frevo-canção” ou ainda de descrever por que
o frevo de rua se subdivide em mais três tipos, o “frevo-coqueiro”, o “frevo-ventania” e o “frevo de abafo”. Esses aspectos
já foram brilhantemente abordados pelos especialistas em seus respectivos depoimentos e textos que constam dos autos
deste Processo. Gostaria apenas de compartilhar mais um excerto do brilhante Parecer de Elaine Müller, no qual se lê que:
A música do frevo tem sua origem na fusão de gêneros diversos, como a polca, a mazurca e o dobrado, e seu
encontro com as bandas de música, militares e civis, muito em voga em fins do século XIX. Eram estas bandas que
animavam os eventos públicos e as festividades, explorando sua mobilidade e seu alcance numa época em que não
existia a reprodução de música e as apresentações eram todas ao vivo.
Consideramos oportuno reiterar o reconhecimento de que o estudo de manifestações da cultura popular como o Frevo
tem permitido melhor entendimento sobre a formação do povo brasileiro. De fato, além das pesquisas antropológicas e
etnográficas já realizadas, temos todo um campo aberto à sociologia urbana que pode ser traçada a partir da trajetória do
frevo, em decorrência de sua grande vascularização e sua presença em todas as camadas da sociedade.

Foto:
Carol Araújo, 2006.

Assim é que a pesquisa destas expressões, o decifrar de seus rituais, modos e tradições, permitem cada vez mais aprofundar
os estudos na busca de compreensão do fenômeno de constituição da nação brasileira e de seu comportamento ao longo
dos séculos, ampliando conhecimentos sobre a influência das diversas culturas na gênese da sociedade contemporânea.
No caso particular de Recife e Olinda, é possível, através da observação do posicionamento
dos pontos de frevo no mapa atual, ampliar a compreensão acerca dos caminhos
que determinaram sua evolução a partir do núcleo original localizado nas
áreas primordiais do assentamento que hoje são reconhecidas como
“centros históricos”. Pode-se acompanhar seu desenvolvimento
urbano e a consolidação dos bairros populares nos depoimentos
que registram o movimento e a origem das “sociedades populares”
como eram conhecidas as agremiações carnavalescas ou ainda dos
clubes de frevo. Há no Dossiê uma vasta e muito bem detalhada
cartografia evidenciando estes aspectos.
Os estudos do frevo e a busca de suas origens permitem-nos também
lançar um outro olhar sobre a evolução social de Pernambuco que, por
sua vez, é representativa de várias épocas. E o retrato e o resultado de
um modelo de economia baseado na mão de obra escrava, no latifúndio
e na exportação em massa de produtos agrícolas e seus derivados que
se reproduziram de norte a sul do país nos tempos da colônia e do império,
originando a concentração da riqueza e produzindo as grandes levas de excluídos.
Aspectos que até hoje afligem e depreciam a imagem da sociedade nacional.
Permite-nos ainda identificar as criativas estratégias de sobrevivência dessas classes
desfavorecidas pelo regime colonialista. Pois, com o propósito de defesa e sobrevivência,
os integrantes das tais “corporações de ofícios” e “companhias de negros” que, posteriormente
deram origem às agremiações carnavalescas e clubes de frevo, acabavam por se reunir sob o manto de
irmandades religiosas como alternativa utilizada para aglutinar suas forças e resistir em condições mínimas
de vida e trabalho.
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Assim, venho renovar aqui a minha profissão de fé no ofício que desempenhamos neste Conselho, fazendo uma adequação
ao que tenho afirmado anteriormente sobre o ato de tombamento de bens materiais, gostaria de lembrar que também
neste caso de Registro de bens de natureza dita imaterial:
O ato de proteção, que está implícito na figura do Registro, vai muito além do que sugere a eventualidade da
questão; ele incide também sobre a autoestima das pessoas diretamente envolvidas, bem como da comunidade
envoltória, ele também confere valor. E, como valoriza, ele eleva e estabelece uma aura de respeito sobre o bem que
se pretende preservar. O Registro não é somente um ato jurídico e burocrático, mas uma estratégia de distinguir,
de divulgar, de fortalecer argumentos de defesa, e, portanto, um caminho para consolidar as perspectivas de
continuidade para o futuro.
Reconhecer a importância e o valor destas manifestações, que abrigam em sua história toda a carga cultural de arte popular,
religiões e crenças e séculos de luta contra opressão é, portanto, favorecer sua proteção e, ao assim proceder, estamos
cumprindo nossa obrigação constitucional, que é a de defender a cultura do país.
De fato, o Registro do Frevo se impõe não somente pelo reconhecimento de seu valor como documento da história e da
resistência cultural no Brasil, mas também pela necessidade de proteção e resgate de uma arte que abriga importantes
testemunhos desta história e na qual se preservam e transmitem valiosas tradições e conhecimentos.
Com o passar do tempo, o que fora a agressividade dos capoeiras que exprimiam a necessidade de defesa em formas de
luta contra uma oligarquia escravocrata tornou-se expressão de alegria contagiante e otimismo, e o povo pernambucano
soube fazer da resistência contra a opressão uma lição de liberdade e humanidade.
E o Frevo é hoje reconhecido como um dos mais notáveis ritmos brasileiros e faz parte das artes que melhor representam
nossa herança cultural. Portanto, não se trata mais de um exagero da antiga Rádio Jornal. O Frevo é, de fato, “Pernambuco
falando para o mundo”.
Acervos como o do Frevo, por se constituírem em importante foco de resistência da cultura legitimamente nacional e dos
excluídos, não só têm relevância para o Estado de Pernambuco e para o país, mas se revestem de um valor universal, como
lição de liberdade e humanidade. E, concluindo assim, sou de Parecer favorável ao Registro do Frevo no Livro das Formas
de Expressão como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Brasil.
Esta é a avaliação que submeto aos demais conselheiros.

Recife, 9 de fevereiro de 2007
Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
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TAMBOR DE CRIOULA DO MARANHÃO

PARECER TÉCNICO

O

processo de Registro do Tambor de Crioula foi aberto a partir de requerimento do Exmo. Sr. Prefeito de São
Luís (MA), Tadeu Palácio, dirigido ao Presidente do Iphan em março de 2007 (OE no 142/07), com o endosso
da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão, da Comissão Maranhense de Folclore (CMF) e do Conselho

Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão, entidade que congrega os grupos que praticam essa forma de expressão
nesse Estado da União.
O pedido contou ainda com a subscrição de vários integrantes de grupos produtores do Tambor de Crioula no Maranhão, na
forma de abaixo-assinados, dando sua anuência ao Registro dessa manifestação cultural como Patrimônio Cultural Brasileiro.
A solicitação de Registro do Tambor de Crioula, junto com o respectivo Dossiê Técnico e toda a documentação complementar
pertinente, foi encaminhada em conformidade com a Resolução do Conselho Consultivo do Iphan no 01, de 23/03/2007,
pela Superintendente Regional da 3a SR/ Iphan, Sra. Kátia Bogéa.
O conjunto documental em foco corresponde ao produto resultante do trabalho de identificação, pesquisa e documentação
dessa singular forma de expressão da cultura popular maranhense; da articulação de parcerias; assim como da Instrução e da
elaboração de Dossiê Interpretativo referente ao Registro do Tambor de Crioula no Maranhão, tarefas que foram integralmente
realizadas pela 3a Superintendência Regional, com o apoio do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan.
Compõe o processo administrativo referente ao pedido de Registro do Tambor de Crioula a documentação a seguir
relacionada, organizada no presente Processo como se segue:
> Anexo I – a) Fichas do INRC – versão impressa;
> Anexo I – b) Fichas do INRC – versão impressa;
> Anexo I – c) Fichas do INRC – versão impressa;
> Anexo I – d) Fichas do INRC – versão impressa;
> Anexo I – e) Fichas do INRC – versão impressa;
> Anexo I – f) CD: Fichas do INRC, 1a etapa – versão digital;
> Anexo I – g) CD: Fichas do INRC, 2a etapa – versão digital;
> Anexo II – a) INRC – Relatório da Primeira Etapa – versão impressa;
> Anexo II – b) INRC – Relatório da Segunda Etapa – versão impressa;
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> Anexo II – c) CD: INRC – Relatório da Segunda Etapa – versão digital;
> Anexo III – a) DVD: fotos de Edgar Rocha;
> Anexo III – b) CD: Imagens Adicionais;

Foto da esquerda e
acima: Edgar Rocha,
2006.

> Anexo IV – DVD: Tambor de crioula, com 27 min;
> Anexo V – a, b) RAMASSOTE, Rodrigo Martins (org.). Os tambores da Ilha. São Luís: Iphan, 2006 – versão impressa
e versão digital, respectivamente;
> Anexo VI – FERRETTI, Sergio (Org.). Tambor de Crioula: ritual e espetáculo. 3. ed. São Luís: Comissão Maranhense
de Folclore, 2002;
> Anexo VII – Relação dos Grupos de Tambor de Crioula 2007.

Incluem-se ainda entre a documentação 27 (vinte e sete) Apensos, referentes a CDs de músicas, exemplares de publicações
diversas, folhetos e boletins, entre outros elementos, relacionados em listagem própria incorporada em Anexo a este
Parecer Técnico.

ANTECEDENTES
O projeto em questão equivale à continuidade do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) de São Luís,
implementado naquela localidade pela 3a Superintendência Regional, no período de 2004 a 2006, com o apoio e a
orientação da Gerência de Identificação do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI/Iphan). Após a realização da
primeira etapa do “Levantamento Preliminar” do INRC, ocorrida entre dezembro de 2004 a junho de 2005, a 3a SR e a
equipe técnica do projeto entenderam por bem aprofundar os estudos e a pesquisa, direcionando-a especialmente para a
manifestação cultural conhecida como “Tambor de Crioula”.
O destaque para o Tambor de Crioula no conjunto das expressões culturais identificadas no sítio inventariado de São Luís
teve como intenção, além da salvaguarda de uma manifestação popular emblemática da região, dar continuidade ao estudo
e à valorização das tradições culturais de matriz afro-brasileira no país, entre as quais se incluem diferentes manifestações
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do que se convencionou chamar de “samba”, derivadas originariamente do “batuque”,1 como o Jongo no Sudeste, e o
Samba de Roda do Recôncavo Baiano, ambas registradas no Livro das Formas de Expressão.
O Tambor de Crioula integra a assim chamada “família do samba”,2 que inclui ainda os cocos e algumas modalidades
do samba carioca, como o samba de terreiro, o samba-enredo e o partido alto. Além de sua origem matricial, “pode-se
constatar os seguintes traços convergentes e comuns: a polirritmia dos tambores, a síncopa (frase rítmica característica do
samba), principais movimentos coreográficos e a umbigada”,3 como bem destaca o Coordenador da 3a etapa do INRC
e responsável pela Instrução do processo de Registro do Tambor de Crioula no Maranhão, Rodrigo Martins Ramassote,
antropólogo do quadro técnico da 3a SR/Iphan.
Foram pesquisados 61 (sessenta e um) grupos, entre os de maior destaque na Ilha de São Luís, e outros mais, em algumas
cidades do interior do estado, a saber: Caxias, Pinheiro, Mirinzal, Porto Rico e Cajapió. Os levantamentos, estudos e análise
de dados, de informações e de documentação realizados pelas equipes de pesquisa, por sua vez, incluíram os aspectos
históricos, étnicos, culturais e socioeconômicos dessa forma de expressão e produziram conhecimento denso e abrangente
sobre o Tambor de Crioula no Maranhão, de modo a permitir sua apreensão em toda a complexidade que lhe é inerente.
É importante ressaltar, ainda, que o Tambor de Crioula, manifestação cultural que vem ganhando destaque e visibilidade
em sua trajetória, não conta até agora com um volume de pesquisas à altura de sua antiguidade, de sua importância e
de sua densidade no conjunto das práticas culturais de tradição afrodescendente no Maranhão. O trabalho de pesquisa
desenvolvido no âmbito do presente processo de Registro, além da produção de conhecimento sobre o estado atual desta
prática naquele estado, buscou igualmente estabelecer parâmetros comparativos entre essa e outras duas pesquisas de
caráter etnográfico realizadas anteriormente, a saber:
> Aquela realizada por Mário de Andrade no Norte e no Nordeste brasileiros, no início do século passado e que
resultou na publicação Turista aprendiz;
> E a no período de dezembro de 1977 a junho de 1979 em São Luís, Rosário e Alcântara, Estado do Maranhão,
pela equipe técnica do DAC da Fundação Cultural do Maranhão, sob os auspícios da Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro, atual Instituto Nacional do Folclore, Funarte/MEC.

O OBJETO DO REGISTRO
O objeto do presente Processo de Registro, para o qual se está requerendo a titulação de Patrimônio Cultural Brasileiro, é a
manifestação cultural conhecida como Tambor de Crioula, que tem uma área de ocorrência bastante ampla no Estado do
Maranhão, incluindo a maioria dos municípios que o integram, tanto nas regiões litorâneas quanto no interior.
De acordo com o que consta no Dossiê de Registro, o Tambor de Crioula é uma
forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Dela
participam as “coreiras”,4 tocadores e cantadores, conduzidos pelo ritmo incessante dos tambores e o influxo das
toadas evocadas, culminando na punga (ou umbigada) – movimento coreográfico no qual as dançarinas, num gesto
entendido como de saudação e convite, tocam o ventre umas das outras.5
E, embora se aproxime de outras danças de umbigada existentes na África e no Brasil, somente no Maranhão ela é
conhecida com essa denominação.

1. Semba, samba, batuque. Inclui-se na categoria “samba de umbigada”, mais geral, originária do batuque angolano.
2. Conforme pesquisa de Edison Carneiro de 1982.
3. “O tambor de crioula revisitado”, por Rodrigo Ramassote. In: Os tambores da Ilha, Introdução, página 22.
4. Denominação que se dá às mulheres que dançam no Tambor de Crioula. Os homens tocadores e cantores também são chamados de coreiros ou tabozeiros.
5. “O tambor de crioula revisitado”, por Rodrigo Ramassote. In: Os tambores da Ilha, Introdução, página 16.
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escravos africanos pertencentes às classes menos favorecidas dos meios urbanos e rurais, como forma de divertimento ou
de pagamento de promessa a São Benedito, santo negro de devoção dessas comunidades no Maranhão, e em todo o Brasil.
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Esta manifestação da cultura popular maranhense é praticada – originária e predominantemente – por descendentes de

O Tambor de Crioula acontece livremente, não tendo uma época fixa de apresentação. Mas se pode observar uma
concentração maior nos períodos que correspondem ao Carnaval e ao final do mês de agosto, quando ocorrem também
as manifestações de bumba-boi. Tradicionalmente, toda a festividade de bumba meu boi é encerrada com um Tambor de
Crioula. Consta que, em seus primórdios, as brincadeiras de bumba meu boi e o Tambor de Crioula aconteciam sempre
juntas, eram práticas interligadas. E que ainda hoje não há matança de boi6 sem uma roda de Tambor de Crioula em seu
encerramento. Atualmente, vários praticantes de uma manifestação também o são da outra. Identificam-se influências de
uma em outra, influências estas que têm sido apontadas e descritas por vários estudiosos do assunto e que se refletem nas
cantigas, no ritmo dos toques e das danças e nos adereços, entre outros aspectos.
Entre as situações que motivam a realização do Tambor de Crioula, referimo-nos acima ao pagamento de promessa a São
Benedito, mas a celebração pode ocorrer também em louvor a outros santos vinculados ao catolicismo tradicional, bem
como a entidades e encantados presentes no universo religioso afro-maranhense. Datas comemorativas santificadas ou
profanas são, igualmente, ocasiões propícias para a celebração. Já as apresentações que acontecem durante o Carnaval
decorrem mais por demanda do turismo e por incentivo do poder público. O que é preciso distinguir – pois isso pode
implicar em diferenças na forma e aspectos da manifestação – é se o Tambor acontece pela vontade e para a fruição de
seus praticantes ou, ao contrário, por um contrato – formal ou informal – voltado para apresentações oficiais. Nesta última
situação, o grupo deve se propor a seguir as regras inerentes ao evento em questão e tomar determinadas decisões, como
tipo de roupa a ser usado, o número de brincantes, o tempo de duração da roda, tipo de toada tocada e cantada, cobrança
ou não de cachê, valor do cachê.
A questão ritualística que envolve o Tambor de Crioula é um dos aspectos polêmicos que envolvem esta manifestação
cultural e sobre o qual não há um consenso estrito entre os pesquisadores. Ao conceituarmos o ritual na perspectiva de
práticas estritamente religiosas ou espirituais, tenderíamos a concordar que o Tambor de Crioula é um evento essencialmente
profano, um espetáculo realizado exclusivamente para a diversão e o prazer. Esta é a visão de Domingos Vieira Filho,
conceituado folclorista maranhense, segundo o qual “Tambor de crioula é sem dúvida uma dança que nos veio no bojo da
escravidão negro-africana e não tem nenhuma conotação ritual”. Opinião da qual discorda Sergio Ferretti, pesquisador e
organizador da obra Tambor de Crioula – ritual e espetáculo,7 incorporada como Anexo ao presente processo. Segundo ele,
“o Tambor de Crioula é uma atividade ritual, praticada por determinada camada social, como divertimento e pagamento
de promessas”.
E mais, ainda:
Nas festas de Tambor de Crioula, em terreiros de mina ou de umbanda,8 costuma haver pessoas que entram em
transe e recebem encantados ao som do tambor de crioula. Assim, esta manifestação, considerada como uma
brincadeira realizada em qualquer época do ano, inclusive no carnaval e em apresentações públicas, possui também
conotações religiosas.9
Identifica-se, atualmente, uma tendência à espetacularização dessa forma de expressão, principalmente na capital, São
Luís, ocasionada pela demanda turística, por apelo da mídia e pela perspectiva de uma “profissionalização”, como a
obtenção das vantagens correspondentes, entre outros fatores. Porém, os elementos ritualísticos e tradicionais vinculados
a essa prática ainda se mantêm na maioria dos casos e se fazem presentes com força e destaque nos grupos fixos, nas
celebrações espontâneas, tanto no Tambor realizado em louvor a alguma entidade espiritual quanto naquele que se
realiza em pagamento de promessas ou mesmo por puro entretenimento. Além disso, nos diferentes elementos que

6. A morte do boi ocorre sempre no segundo sábado de agosto.
7. À página 16.
8. As manifestações da religiosidade afrodescendente no Maranhão organizam-se nos terreiros de Mina, Terecô e Umbanda, cada qual com as particularidades
que lhe são inerentes.
9. Artigo “Religiosidade popular no Tambor de Crioula”. In: Olhar – memória e reflexões sobre a gente do Maranhão. Izaurina Nunes (Org.), página 339.
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Foto: Edgard Rocha, 2002.
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Foto:
Edgar Rocha, 2006.

estruturam essa manifestação – seja em seus aspectos coreográficos, poético-musicais ou nos fazeres e saberes que lhe
são próprios, os elementos rituais se mantêm presentes, conferindo-lhe significado e conteúdo para além da “forma”
com que se apresentam, e dos aspectos sensorialmente perceptíveis.10
Ao longo da pesquisa elaborada [foi possível] conferir a concepção recreativa com que o Tambor de Crioula é
encarado, numa relação bifronte e porosa entre as dimensões do sagrado e do profano, própria do catolicismo
popular e das religiões afro-brasileiras, bem como da nítida distinção nativa entre ritual e espetáculo. E, geral os
grupos se apresentam de maneira gratuita em celebrações que envolvam o pagamento de promessas, ao passo que
cobram cachê para participar de festejos oficiais (Relatório da 3a etapa do INRC).

10. Os pesquisadores indicam que existem limites muito fluidos entre essas categorias quando se fala em práticas culturais e populares no Maranhão. Citando
Ramassote, “ao longo da pesquisa pude conferir a devoção dos brincantes ao santo padroeiro, bem como a concepção recreativa com que o Tambor de Crioula
é encarada, numa relação bifronte e porosa entre as dimensões do sagrado e do profano, própria do catolicismo popular e das religiões afro-brasileiras, bem
como a nítida distinção nativa entre ritual e espetáculo. Em geral os grupos se apresentam de maneira gratuita em celebrações que envolvam o pagamento de
promessas, ao passo que cobram cachê para participar de festejos oficiais”. Relatório da 3a etapa do INRC.

130

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

Além dos aspectos materiais e simbólicos acima referidos, esta celebração e este saber-fazer expressam igualmente a
resistência cultural dos negros e de seus descendentes no Maranhão. Trata-se de um referencial de extrema importância
como afirmação identitária dos grupos que o produzem, além de uma oportunidade de exercitar seus vínculos sociais
e comunitários. As festividades agrupam pessoas de mesma origem étnica, geográfica e social, que compartilham um
passado comum. Sobre a conservação ou o reencontro da identidade cultural das populações negras no Maranhão, refere-se assim Ferreti:
São pessoas que, em geral, exercem profissões semelhantes, são do mesmo nível de renda, moram quase todos
no mesmo bairro, em habitações do mesmo tipo, gostam de conversar sobre assuntos comuns, têm costumes e
tradições idênticos [...] e relações pessoais muito íntimas entre todos. [...] Tanto os instrumentos utilizados, quanto
os cânticos, o ritmo da música e a dança, têm muito a ver com as raízes africanas de seus produtores.

DESCRIÇÃO
O tambor tem mistério, mistério invisível11
Desde as primeiras descrições desta prática de que se tem notícia,12 o “batuque” – posteriormente chamado de Tambor
de Crioula – apresenta-se com três tambores, tocados com as mãos, por homens que se posicionam junto a um grupo de
cantadores. Os praticantes se dispõem em roda, e a dança é executada preferencialmente pelas mulheres. Cada uma entra
a seu tempo dentro da roda, desenvolvendo aí sua coreografia. A punga ou umbigada, já citada anteriormente, é um dos
traços distintivos dessa forma de expressão.
As festas de pagamento de promessas iniciam-se com uma ladainha, muitas vezes em latim, cantada por uma rezadeira.
Seguem-se os hinos em louvor a São Benedito ou ao santo cultuado, que continuam por várias horas do dia ou da noite.

O CANTO
Cada cântico se inicia com um solista que canta toadas de improviso ou conhecidas, repetidas ou respondidas pelo
coro, composto por homens que se substituem nos toques e por mulheres dançantes. Os cânticos possuem temas
líricos relacionados ao trabalho, devoção, apresentação, desafio, recordações amorosas e outros.

A DANÇA – ASPECTOS COREOGRÁFICOS
A dança do Tambor de Crioula, normalmente executada só pelas mulheres, apresenta coreografia bastante livre e
variada. Uma dançante de cada vez faz evoluções diante dos tambozeiros, enquanto as demais, completando a roda
entre tocadores e cantadores, fazem pequenos movimentos para a esquerda e a direita; esperando a vez de receber
a punga e ir substituir a que está no meio. A punga é dada geralmente no abdômen, no tórax, ou passada com as
mãos, numa espécie de cumprimento. Quando a coreira que está dançando quer ser substituída, vai em direção a uma
companheira e aplica-lhe a punga. A que recebe, vai ao centro e dança para cada um dos tocadores, requebrando-se
em frente do tambor grande, do meião e o pequeno, e repete tudo de novo até procurar uma substituta.13

11. Leôncio Baca, herdeiro de um tambor de seus antepassados. “O tambor tocado, batido no Maranhão é de crioula, de Avereketi, de Princesa Isabel, dos
pretos-velhos, de promessa, de satisfação, de oferenda, mas acima de tudo é dos negros que souberam multiplicar os motivos e os desejos contidos no
tambor” (Os tambores da Ilha, páginas 40 e 41).
12. De acordo com Ferretti, a mais antiga notícia que se tem do batuque realizado pelos negros escravos no Maranhão data de 1818, feita por Frei Francisco
de Nossa Senhora dos Prazeres. Há referências mais detalhadas da mesma prática em livro produzido pelo médico e literato maranhense Antônio Henriques
Leal (entre 1873 e 1875) (Os tambores da Ilha).
13. Cadernos do Folclore no 31 – Tambor de Crioula, Funarte, 1981. O Caderno é uma síntese do texto da pesquisa realizada sob o título de Tambor de Crioula
– ritual e rspetáculo, publicado integralmente pelo Serviço de Obras Gráficas do Estado do Maranhão (Sioge), em edição fac-similar, em abril de 1979. A edição
completa está em sua terceira edição, publicada pela Comissão Maranhense de Folclore em 2002.
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A punga pode ser entendida como o elemento coreográfico e simbólico que põe em destaque a relação de interdependência
que existe entre todos os elementos que estruturam e dão significado ao Tambor de Crioula. Articulados que estão em
um moto-contínuo, circular, que se reproduz ad infinitum, como a roda, que gira e gira, sem nunca parar. É ainda um dos
aspectos que atestam a continuidade histórica desta manifestação cultural, mesmo com as diferenças e variações verificadas
em algumas localidades específicas e/ou em situações determinadas. “Convém ressaltar o estabelecimento de relações de
dependência do pungar ao toque no tambor grande com a punga da coreira. [...] Enfatizamos a correspondência biunívoca
entre coreiro e coreira pela punga”.14
Sobre a participação na dança, há várias explicações para a presença exclusiva de mulheres na roda de dança do Tambor,
mas não se tem uma versão historicamente comprovada.
Há quem defenda a relação original do Tambor de Crioula com a capoeira. Segundo esse ponto de vista, o Tambor era
realizado em seus primórdios apenas por homens, escravos e libertos. Dessa suposta origem, resta hoje a punga que ainda
acontece entre os homens, em espaço separado do das mulheres e como um evento paralelo, em algumas situações
festivas com Tambor de Crioula, notadamente no interior do Estado do Maranhão. A punga realizada entre os homens
é bem mais agressiva, realizada com pernas, pés e joelhos, e visa a derrubar o oponente através de rasteiras e pernadas.
Uma outra hipótese similar a esta pretende que o Tambor de Crioula, a partir de uma origem onde só os homens participavam,
passou a incorporar igualmente homens e mulheres na roda da dança. Mas a punga se mantinha ainda, com seus traços
originais de maior agressividade, e continuava a ser aplicada nos joelhos de dançarinos e dançarinas, indistintamente.
Já uma última versão que consta da documentação do processo explica que originalmente as mulheres eram levadas a dançar
em roda, na entrada da senzala, desviando a atenção dos senhores e encobrindo o fato dos homens estarem praticando cultos
religiosos proibidos em seu interior. Não há comprovação histórica para nenhuma das teses apresentadas, mas, sim, indícios
que permitiram a construção dessas explicações sobre as origens e a forma do Tambor de Crioula no Maranhão.
Atualmente, em São Luís, apenas as mulheres dançam na brincadeira. Em outras localidades e situações, encontramos
ocorrências diversas, o que pode ser entendido como variantes dentro desta forma de expressão.

OS INSTRUMENTOS – SITUAÇÃO CÊNICA, CONFECÇÃO
O conjunto instrumental que produz a música no Tambor de Crioula inclui básica e obrigatoriamente três tambores de
madeira, afunilados, escavados e cobertos com couro em uma das extremidades, preso por cravelhas. Além dos tambores,
alguns grupos utilizam-se também de matracas, bastões de madeira que são percutidos aos pares no corpo do tambor
maior. A esse conjunto de percussão, dá-se o nome de parelha.
O tambor maior, também chamado de “tambor grande”, é o solista. Há dois outros tambores, o segundo chamado
de “meião” ou “socador”, que estabelece o ritmo básico de 6/8 e o terceiro “crivador” ou “pererengue”, que
realiza improvisos a 6/8. A música africana é frequentemente caracterizada como sendo polimétrica, porque, em
contraste com a música ocidental, cada instrumento no conjunto possui medidas diferentes, permitindo diversas
possibilidades de variação e de improviso para o tambor que lidera o grupo. [...] O tambor grande é amarrado à
cintura do tocador chefe, de pé, preso entre suas pernas. Os dois menores são apoiados no chão, sobre um tronco,
com os tocadores sentados como os tambores entre suas pernas. Um ajudante, agachado atrás do tambor grande,
percute as duas matracas, produzindo interessantes variações de acompanhamento.15
Diz-se que o sotaque16 é puxado no meião, ritmado pelo crivador e marcado pelo tambor grande.
Periodicamente, durante a festa, os tambores são colocados diante de uma fogueira para afinar o couro. Atualmente,
utilizam-se também tambores de cano plástico PVC, pelas dificuldades na sua confecção do modo tradicional, pela perda
deste conhecimento ao longo do tempo, entre outros fatores.

14. Idem.
15. “Tambor de Crioula”, por Sergio Ferretti e Patrícia Sandler. Boletim 03 – agosto de 1995 – Comissão Maranhense de Folclore.
16. O sotaque diz respeito às variações regionais nos ritmos, na maneira de tocar, nos cânticos e nas danças.
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O tambor pode ter nome. Pode aludir ao nome do guardião da parelha de tambor ou ao da localidade que o sediar ou,
ainda, ter seu nome como homenagem a São Benedito. Seu nome quase sempre é dado em uma cerimônia de batismo,
com a presença de padrinhos e “familiares” do tambor.17

Foto:
Edgar Rocha, 2006.

MUSICALIDADE
Com relação a este item, citamos abaixo trechos do artigo “Musicalidade no Tambor de Crioula”, por Patrícia Sandler,
publicado no Boletim 03, de agosto de 1995, pela Comissão Maranhense de Folclore, que descreve com detalhes a
musicalidade do Tambor de Crioula, bem como seu papel no contexto próprio desta manifestação complexa.
Há fundamentos musicais que enquadram essa unidade de participação numa moldura. Uma base é a interpenetração
dos padrões rítmicos simples e repetitivos, chamados padrões “ostinatos”. A música normalmente começa com um
ostinato de duas notas tocado no meião. O crivador, com tom agudo, entra com outro ostinato, tocado no meio dos
espaços dos ritmos do meião, e juntos criam um ciclo repetitivo. O padrão da matraca define a duração desse ciclo.
O tambor grande, de tom mais baixo, interage com os outros tambores, dirigindo a música e a dança, especialmente
a característica “punga”. O tocador de tambor grande brinca com os ritmos, enfatizando alguns, preenchendo
espaços, realçando o sentido entre 2/4 e 6/8. O canto está delimitado pelos instrumentos – um cantador principal
entoa uma melodia curta que é respondida pelo grupo.
A característica mais marcante da musicalidade é o nível de participação e de interação dos tocadores dos três
tambores, os das matracas, os cantadores e os dançantes. A música, mais que um produto, é um processo no qual
todos os presentes são, ao mesmo tempo, participantes e criadores.

17. Os tambores da Ilha, página 44.
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Outra base da musicalidade é o fato da música ser parte de um processo sem começo nem fim definido. Tipicamente,
o meião começa a tocar, ou alguém a cantar, seguido pelo toque dos outros instrumentos, até a chegar ao nível
de entrelaçamento completo e contínuo do toque e das toadas. O fim depende do ambiente musical ou social; por
exemplo, quando os tambores necessitam ser reafinados ao fogo, enquanto pouco a pouco silenciam o toque e
o cântico, muitas vezes sob o protesto das coreiras. Mais recentemente, o fim é marcado pelo apito do cantador
principal [...].

TAMBOR DE CRIOULA – VARIAÇÕES
Entre as dezenas de grupos de tambor de crioula de São Luís e os do interior, identificam-se variações regionais nos ritmos,
na maneira de tocar, nos cânticos e nas danças. Essas variações são denominadas “sotaques” como no bumba meu boi,
referindo-se ao ritmo e velocidade da execução musical e coreográfica. “Popularmente afirma-se que o ‘tambor de crioula
é afinado a fogo, tocado a murro e dançado a coice”.
Estudos empreendidos por Maria do Rosário Santos18 demonstraram que, em alguns lugares, como no Baixo Mearim e
no distrito-sede de Codó, o toque é forte e rápido, tendendo para o Terecô.19 Ainda em Codó, em povoados como Santo
Antônio dos Pretos e São Benedito dos Colados, a dança e o toque são mais pausados, seguindo o ritmo de pandeiros
pequenos, instrumentos que não se verificam nos grupos da Ilha.
Algumas outras particularidades e variações na forma de apresentação do Tambor de Crioula foram registradas pela equipe
de pesquisadores, durante o trabalho desenvolvido no contexto da pesquisa etnográfica acima referida:

18. Artigo “O ritmo do Tambor de Crioula no Maranhão”. Boletim 03 – agosto de 1995 – Comissão Maranhense de Folclore.
19. Nome atribuído à religião de origem africana nos Vales dos rios Mearim e Itapecuru, com outras denominações, como “Tunda”, “Brinquedo”, ou “Badé”,
segundo a mesma pesquisa.
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Os grupos de tambor de crioula da Baixada, sediados em São Luís, seguem a linha do sotaque de zabumba, em
face de seus “comandantes”, radicados na capital, serem proprietários de grupos de bumba meu boi de zabumba,
sofrendo variações em relação aos de Cururupu e Pindaré, sediados em seus próprios municípios. O mesmo acontece
com tocadores de bumba meu boi e tambor de mina, que podem involuntariamente, “misturar” os ritmos.
Em Anajatuba, como em Rosário, o tambor de crioula é visto diferente, porque os homens têm grande participação
na dança, e a punga entre os homens é feita de forma agressiva, provocando quedas entre os brincantes. Quanto
ao toque, é corrido e executado com muitas vibrações.20
No povoado de Santa Rosa, Município de Itapecuru-Mirim, o tambor de crioula é executado com a adoção da dança
do coco e outras manifestações. As mulheres rodopiam com leveza enquanto os homens cantam e dançam a punga
em forma de brincadeira, sem qualquer agressão, como ocorre em outros lugares.21
Existem vínculos entre a diferentes expressões da cultura popular dos grupos afrodescendentes no Maranhão, razão pela
qual é possível identificar vários pontos de contato e de similaridade entre elas. Assim, como consta do Dossiê Interpretativo,
alguns tambores surgiram como brincadeira de acompanhamento de outras manifestações e, com o tempo, foram criando
autonomia. Além disso, no que diz respeito ao Tambor de Crioula e ao Tambor de Mina, poucas pessoas reconhecem as
diferenças que existem entre eles, considerando que se trata, ambas, da mesma manifestação.
No entanto, existem diferenças fundamentais entre o Tambor de Crioula e o Tambor de Mina, não apenas quanto aos
aspectos formais de cada um deles, mas igualmente no que diz respeito aos seus significados ou conteúdo simbólico. O
Tambor de Crioula é essencialmente uma dança de divertimento, mas também costuma ser realizado em homenagem a São
Benedito. Para muitos praticantes de Mina,22 São Benedito é sincretizado como o vodum daometano Toi Averekete,23 razão
pela qual essas duas expressões podem ser equivocadamente confundidas.
Outras diferenças entre o Tambor de Crioula e o Tambor de Mina referem-se à hierarquia muito mais acentuada nesta
última manifestação, à realização de festividades em datas fixas conforme os dias das divindades cultuadas e ao fato de
as danças acontecerem em conjunto, com várias dançantes em roda ou em fila, e, ao invés da punga, que não ocorre no
Tambor de Mina – dá-se aí o transe ou possessão.
Mais ainda, no Tambor de Mina, os tambores variam em forma e número, podendo incluir os horizontais (de cavalo),
além de cabaças e agogôs, dependendo do rito. Os tambores são afinados a torniquete, e não no fogo, como acontece
no Tambor de Crioula; e o ritmo dos cânticos – doutrina ou pontos, muitos em língua africana – varia conforme as
divindades (corrido e dobrado). Há também no Tambor de Mina todo um referencial de comidas, prescritas de acordo
com a divindade, e o sacrifício de animais. Já nas festas de Tambor de Crioula, há um grande consumo de comidas
variadas e de cachaça (e de outras bebidas não tão tradicionais), mantendo-se os praticantes envolvidos na celebração
durante horas seguidas, sem prazo determinado para acabar.
As indumentárias usadas em cada uma das manifestações também são diferenciadas. As mulheres usam saias longas,
cujas cores variam conforme a divindade; blusa de renda; colares prescritos por devoção; e cabelos presos ou soltos. E se
mantêm descalças.

CONTINUIDADE HISTÓRICA – TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS
Inicialmente, as festas de Tambor de Crioula aconteciam sempre de acordo com um estado de espontaneidade e despojamento
próprios. O número de participantes não era fixo, e as restrições à prática limitavam-se normalmente à necessidade do
pedido de autorização à polícia, uma vez que todas as manifestações relacionadas a grupos afrodescendentes estavam

20. Artigo “O ritmo do Tambor de Crioula no Maranhão”, por Maria do Rosário Carvalho Santos. Boletim 03 – agosto de 1995 – Comissão Maranhense de
Folclore.
21. Idem.
22. No Maranhão, o Tambor de Mina é a denominação dada ao culto e à casa de culto de origem africana que, em outros estados, recebem o nome de
Candomblé, Xangô, Batuque, Macumba etc.
23. Vereketi, Averequeti, Verequêti. Pai Euclides, dono dos tambores Venerador de São Benedito e Abanijé-um, e pai de santo da Casa Fanti-Ashanti, apresenta
uma outra versão ao afirmar que São Benedito e Vereketi, embora sejam entidades negras, são distintos e devem ser celebrados em rituais próprios. Em Os
tambores da Ilha, página 65.
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relegadas aos bairros periféricos, malvistas que eram pelas camadas mais privilegiadas da sociedade maranhense e objeto
de muito preconceito.
Há 50 anos, período em que se convencionou estabelecer como um marco na trajetória desta manifestação – a brincadeira
acontecia nos bairros, sem organização prévia ou indumentária, sem as “fardas” atuais; usavam roupas de uso diário,
chapéu de palha, lenço na mão, pés descalços. No Carnaval, tisnavam braços e rostos com carvão, “no clima da mascarada,
como que acentuando sua condição de pretos. Lá vem um tambor de negro, dizia-se”.24
A brincadeira começava apenas com os homens, cantando e tocando. Chegavam em uma casa, anunciavam-se, e os donos
providenciavam comida e bebida. Com ao crescimento da animação, algumas mulheres entravam na dança, que podia
acontecer em pares.
Por volta da década de 1970,25 o Tambor de Crioula (assim como o bumba meu boi e o Tambor de Mina) passou a
frequentar o centro da capital, São Luís, e a ter maior presença em eventos e festividades oficiais. Todas as mudanças que
ocorreram nesta prática cultural, a partir de então, refletem o quadro diferenciado e os novos contextos aos quais esta
manifestação vem se adaptando desse período para cá. Assim, têm-se formado grupos e associações que buscam uma
identidade visual própria, uma distinção, um nome, um algo mais que os destaque dos demais.
Atualmente, no que diz respeito às vestimentas, aos adornos e à identidade visual, por exemplo, os grupos buscam os
tecidos floridos, os chitões vistosos para as saias rodadas das coreiras e camisas dos tocadores. Torsos na cabeça, flores,
muitos colares, pulseiras, muitas cores. As dançarinas apresentam-se ainda descalças, mas podem também usar sandálias.
Podemos relacionar aspectos positivos deste processo de espetacularização do Tambor de Crioula, como uma maior
divulgação dessa forma de expressão, a quebra de preconceitos, a renda gerada; e, também, aspectos negativos como a
perda da originalidade e o oportunismo na criação de grupos, além da burocratização em virtude relação com o Estado.
Nas intervenções do Estado e pela interferência do turismo, algumas mudanças têm efetivamente ocorrido na constituição
de grupos e na forma de apresentação do Tambor de Crioula.
Assim, há hoje quase uma obrigatoriedade de registro de pessoa jurídica e de estatuto próprio, levando à criação de
uma “sede” que, normalmente, funciona na casa ou em espaço anexo à residência dos “donos” do tambor – criação
de associações civis, com diretoria e estatuto. Casa x sede, dono x brincante, as relações de compadrio, de família, de
vizinhança e de amizade, mesclam-se na realidade e no cotidiano dos grupos de tambor.
No entanto, como se destaca no Dossiê do Registro, ao contrário das previsões menos otimistas, nas últimas décadas
ocorreu uma renovação expressiva dos grupos, que se ampliaram consideravelmente. Segundo consta, havia por parte dos
pesquisadores e estudiosos do assunto uma grande expectativa de que a ingerência do mercado turístico nas manifestações
da cultura popular maranhense pudesse contribuir para sua descaracterização, o que acabou não se concretizando.
Hoje, o Tambor de Crioula vem sendo, de certa maneira, apropriado por grupos sociais distintos, praticado por pessoas da
classe média, estudantes, artistas e intelectuais, em um processo que também apresenta pontos favoráveis e desfavoráveis.
O que era uma “brincadeira de negros”, e onde predominavam brincantes mais idosos, hoje é praticada por um número
cada vez maior de “brancos” e por jovens.

24. Artigo “Tambor de Crioula – memória”, por Carlos de Lima. Boletim 03 – agosto de 1995 – Comissão Maranhense de Folclore.
25. Na gestão de Antônio Euzébio da Costa Rodrigues à frente da Prefeitura Municipal de São Luís, realizou-se na Praça Deodoro, no Centro da Cidade, em
1964, um festival de folclore, onde reapareceu o tambor de crioula, os grupos recebendo ajuda em dinheiro. E na década de 1970, “com o intuito de mostrar
as ‘raízes culturais’ do Estado do Maranhão, os governos municipal e o estadual elegeram duas épocas do ano nas quais o tambor se tornou ‘brincadeira
típica’: Carnaval e São João. Arraiais públicos, particulares, circuitos de rua, praças, programação cultural de eventos e congressos, festa de aniversário, são
alguns dos espaços em que o tambor circula como ‘show’” (Boletim 03 – agosto de 1995 – Comissão Maranhense de Folclore).
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SALVAGUARDA

> Criação da Casa do Tambor de Crioula, através da Lei Municipal no 4.673, de 9 de novembro de 2006.
> Instituição do Dia do Tambor de Crioula e seus brincantes, pela Lei Municipal no 4.349, de 21 de junho de 2004.
> Projeto de Lei Municipal de reconhecimento do Tambor de Crioula como Patrimônio Imaterial de São Luís (em
tramitação).
> Projeto da Casa do Tambor de Crioula – Um Batuque de Liberdade, com proposta pedagógica de funcionamento,
pela Prefeitura Municipal de São Luís.
Além disso, faz-se necessário prever outras medidas de apoio e fomento, estruturadas na forma de um “Plano de Salvaguarda
do Tambor de Crioula no Maranhão”, que contemple os aspectos a seguir relacionados, bem como que proporcione a
continuidade e a sustentabilidade dessa forma de expressão. Assim, são diretrizes indicadas por pesquisadores, estudiosos
e produtores e praticantes desse saber-fazer, entre outras:
> A realização de oficinas de transmissão dos saberes associados ao bem cultural em questão;
> Ações voltadas para a preservação do modo artesanal de produção dos tambores.
> Iniciativas de estímulo a novos compositores e para a criação de novas toadas;
> Apoio à gravação de CDs e DVDs, de modo a divulgar mais amplamente os grupos de Tambor de Crioula
existentes e demais aspectos relacionados a essa prática;
> Incentivo à realização de pesquisas e publicações que aprofundem o conhecimento sobre o Tambor de Crioula,
em toda a sua complexidade;
> Apoio a exposições e a projetos de difusão dessa forma de expressão cultural;
> Incentivo aos grupos mirins;
> Melhoria nos barracões dos grupos;
> Reformas na Casa dos Tambores de Crioula.

CONCLUSÃO
Por sua continuidade ao longo do tempo, por se tratar de um saber cuja forma de transmissão é oral e informal, e
por constituir uma referência fundamental para a identidade cultural dos grupos étnicos afrodescendentes no Estado
do Maranhão; pelo profundo enraizamento dessa manifestação cultural no universo recreativo e religioso dos grupos
acima referidos; por se referir a um segmento social formador da sociedade brasileira, submetido durante muito tempo
a condições de segregação social e cultural, discriminado em suas práticas e despojado de seus legítimos direitos como
cidadãos; e, por tudo o mais que está demonstrado neste processo, somos de Parecer favorável à inscrição do Tambor de
Crioula do Maranhão no Livro de Registro das Formas de Expressão.
Recomendamos, finalmente, a produção de conhecimento com vistas ao Registro da manifestação cultural denominada
Tambor de Mina, por sua relevância intrínseca enquanto referência de religiosidade dos grupos étnicos afrodescendentes no
Estado do Maranhão, por sua relação com outras formas de expressão similares em outros estados brasileiros, bem como
por sua fundamental importância no entendimento do contexto sociocultural que envolve o conjunto de práticas de matriz
afro-brasileira vinculadas a esses grupos em nosso país.
S. M. J., é este o nosso Parecer.
Brasília, 14 de maio de 2007
Claudia Marina de Macedo Vasques
Técnica da Gerência de Registro do DPI/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RELATÓRIO

A

inicial é um oficio da Superintendente Regional do Iphan (3a SR), Kátia Santos Bogéa, ao Presidente do Iphan, datada
de 22/03/2007, encaminhando Dossiê com documentação referente à manifestação cultural “Tambor de Crioula”, do
qual consta solicitação do Prefeito Municipal de São Luís, acompanhada de um abaixo-assinado com 303 assinaturas e
igualmente endossada pelo Conselho Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão, pelo Secretário de Estado da Cultura e pela
Comissão Maranhense de Folclore. Acionada pela Diretora Técnica do DPI, Arquiteta Márcia Sant’Anna, a Gerência de Registro
produziu Nota Técnica, em 30 de abril do corrente, analisando a documentação disponível (fls.108-110), à qual se acrescentou
o consistente Relatório do Antropólogo da 3a SR, Rodrigo Martins Ramassote, e o texto corrido do livro Os tambores da
Ilha (fls. 112-190). Considerada pertinente a inscrição solicitada, o DPI encaminhou o Processo à Procuradora Federal/lphan,
acrescido do competente Parecer Técnico de Claudia Marina de Macedo Vasques, Técnica da Gerência de Registro do DPI (fls.
212-226). Como o relatório há pouco citado, este Parecer Técnico é enfático em reconhecer o valor cultural do Tambor de
Crioula e os créditos com que conta para o atendimento do pedido de Registro no Livro de Registro das Formas de Expressão
do Iphan. Tendo sido publicado no D. O. U de 17 de maio o Aviso a que se refere o par. 5o do art. 3o do Decreto no 3.551/2000,
concluiu a Procuradora na Luiza Bretas da Fonseca (fls. 227-229) que a tramitação do Processo cumpriu os requisitos previstos
pela Resolução do Conselho Consultivo do Iphan no 1, de 23/03/2007, e que, completada a Instrução, estaria, pois, a partir de
16 de junho, em condições de ser submetido à apreciação do Egrégio Conselho Consultivo do Iphan o pedido de inscrição do
Tambor de Crioula entre as manifestações culturais imateriais do Brasil.

Foto da esquerda:
Edgar Rocha, 2006.

A documentação encaminhada ao relator é abundante, diversificada e de alta qualidade – suficiente, em suma, para
fundamentar um juízo de mérito.
Com efeito, se a formalização do pedido de Registro é bastante recente, as atividades de documentação e análise são
bem mais antigas. Uma fonte fundamental foi o projeto do Inventário Cultural de Referências Culturais (INRC) de São
Luís, realizado de 2004 a 2006, com apoio e orientação da Gerência de Identificação do DPI e do CNCP/Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular. O horizonte mais amplo incluía as manifestações culturais de matriz africana, notadamente,
junto ao tambor de crioula, o samba de roda do Recôncavo Baiano (já inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão
em 2004) e o Jongo do Sudeste (inscrito no mesmo Livro em 2005).
A documentação refere-se, essencialmente, à Ilha de São Luís, embora contenha, também, levantamentos realizados em
Caxias, Pinheiro, Mirinzal, Porto Rico e Cajapió.
Acresce notar que, por ocasião dos levantamentos, foi organizada uma exposição itinerante de fotografias, assim como
uma reunião com representantes dos principais grupos de Tambor de Crioula, na sede do Conselho Cultural de Tambor de
Crioula do Maranhão, para esclarecer dúvidas relativas à noção de Patrimônio Imaterial e ao significado do Registro.
Além do que consta do processo, foram fornecidos ao Relator:
> Vídeo, cuja função, evidentemente, não é a de um documentário sistemático, embora contenha material do mais
alto interesse sob diversos aspectos do Tambor (dança, música, papel dos tambores, sua fabricação, circunstâncias,
participantes, entrevistas e depoimentos), constituindo instigante síntese visual;
> Livro Os tambores da Ilha (informações gerais, fotografias, síntese de dados etnográficos);
> CDs de músicas;
> 61 entrevistas (principais grupos da Ilha e algumas cidades do interior);
> Livro de Sérgio Ferretti, Tambor de crioula – ritual e espetáculo. São Luís, Comissão Maranhense de Folclore, 3.
ed. rev., 2002. 1982 (ed. org., 1979).
Este é o relatório.
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CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO TAMBOR DE CRIOULA
Na caracterização da manifestação cultural em causa, não poderia deixar de me valer extensivamente das importantes
informações fornecidas pelo relatório apresentado por Rodrigo Ramassote e pelo Parecer Técnico de Claudia Marina de
Macedo Vasques, acima mencionados.

Natureza
Discute-se o caráter ritualístico ou profano do Tambor de Crioula. O folclorista maranhense Domingos Vieira Filho,1 por
exemplo, alega que se trata de dança que nos veio no bojo da escravidão negro-africana e não tem nenhuma conotação
ritual. O antropólogo maranhense Sérgio Ferretti acentua o conteúdo religioso, o pagamento de promessas a São Benedito e
a devoção ao padroeiro, além da imbricação entre sagrado x profano, ritual x espetáculo, devoção x brincadeira. Parece-me
que essa segunda posição, também endossada pelo antropólogo do Iphan, é a mais adequada. Com efeito, nas sociedades
pré-industriais, como aquela em que se originou o Tambor e que sob certos aspectos ainda permanece marcando seus
praticantes, sagrado e profano se opõem dialeticamente, mas não se isolam em compartimentos não comunicantes, como
ocorre nas sociedades pós-industriais. Por isso, não há oposição entre, de um lado, tomar parte em “folguedo”, “brincar”
e, de outro lado, “organizar três marchas de tambor” (por exemplo, ao dono da promessa de bom sucesso na escavação
de um poço d’água, a São Benedito e São Raimundo, como narra um dos informantes). Nos pagamentos de promessa, em
espaço religioso, começa-se com uma ladainha por uma rezadeira (muitas vezes em latim), cantam-se hinos de louvor ao
santo e se exibe sua estátua (em várias imagens do vídeo, muitas “coreiras”, as dançantes, também empunham a imagem
de São Benedito).
Valeria a pena, nesse ponto, fazer apelo a uma distinção que Júlia Kristeva e Greimas2 propõem, ao alargar a noção mesma
de linguagem, não mais como comunicação, mas como produção (opondo-se à visão funcional das línguas como simples
instrumentos para a transmissão das informações). Aplicada ao estudo dos gestos, a distinção conduz à conclusão de que
toda gestualidade é uma prática. Na práxis gestual, diz Greimas, o homem é o agente do enunciado; já na gestualidade
comunicativa, o homem é o sujeito da enunciação. Dito com componentes de nosso caso, o Tambor de Crioula é uma
práxis gestual, em que seus participantes, na sua própria corporalidade, são o enunciado que circula. É nessa corporalidade
que se produz alegria, prazer (como se evidencia em muitíssimos momentos do vídeo), fruição, eventualmente transe,
solidariedade, identidade, autoestima, resistência cultural, transcendência etc. Quando, porém, o ritual se transforma em
espetáculo, introduz-se a gestualidade comunicativa, em que o corpo não mais coincide com o enunciado, mas é apenas
vetor de informação, limita-se a ser o sujeito do ato de enunciar. Nessa perspectiva é que se compreende em todo o seu
alcance a aflição de Mestre Felipe – um dos mais antigos e venerados tocadores de tambor – ao lamentar que, por motivos

1. Apud Relatório de Rodrigo Ramassote, fls.118-9.
2. cf. Gianfranco Marrone. “Le monde naturel, entre corps et cultures”. Protée (Québec), n. 34 v. 1, 2006.
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de saúde, pode estar presente aos “folguedos”, mas “fica doido” por não mais conseguir tocar. E é também ele que, em
outro momento, no vídeo, diz elíptica, mas comoventemente, que, “bem cantado, bem tocado, corre água nos olhos”.

Fotos da esquerda e
acima: Edgar Rocha,
2006.

No entanto, o turismo, a partir da década de 1970 e mais ainda recentemente, tem exercido pressão sobre o Tambor de
Crioula, com a mediação do poder público. Daí, como os pesquisadores não deixaram de apontar, uma bifurcação que é do
maior interesse. Ao lado do Tambor “nas casas”, que é para uso interno, multiplicam-se os Tambores “de contrato”, formal
ou informal, em espaços oficiais, com cobrança de cachê. Há um aspecto até certo ponto paradoxal neste desdobramento,
pois existe uma pressão maior nos Tambores oficiais para que se mantenham as características mais tradicionais da cerimônia
– as quais, pelo estranhamento, constituem um dos fundamentos de sua atração para um público externo. Dessa maneira,
o conservadorismo torna-se bem de consumo. Mas seja num caso, seja noutro, acredito que se mantenham intactas a
personalidade e natureza viva do Tambor.
Por fim, é preciso dizer que a dessacralização da sociedade contemporânea terá trazido ou poderá trazer uma atenuação
de traços do caráter ritual do Tambor, capaz de comprometer algo de sua força, com um progressivo predomínio formal.
No entanto, nada na documentação disponível permite inferir que tal processo esteja trazendo risco à configuração aqui
delineada.

Histórico/evolução
As origens do Tambor de Crioula são mal identificadas. As referências iconográficas oitocentistas são suficientes apenas para
reconhecer sua ancestralidade africana e sua prática por negros escravos ou libertos, nas manifestações de batuques, da
família do samba, à qual se filia o Tambor. A referência textual mais antiga, apontada por Ferretti3 é de 1818, da lavra de Frei
Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, que compensa citar: “Para suavizar a sua triste condição fazem [os escravos], nos
dias de guarda e suas vésperas, uma dansa denominada batuque, porque n’ela unam de uma espécie de tambor, que tem
esse nome. Esta dansa é acompanhada de uma desconcertada cantoria, que se ouve de longe”. Outra fonte oitocentista, o
médico e literato Antônio Herniques Leal, no Pantheon Maranhense4 insere-se numa linha de interpretação preconceituosa,
racista e hostil, que persistirá até inícios do século XX, pontuando uma história de perseguições e depreciação. Contudo,
seu texto é precioso por listar uma série de traços que já eram sintomáticos do Tambor: vertiginosa rotação de calcanhares,
movimento de quadris, bracejar “desordenado”, “esgares e momos”, embigada (punga), parelha de instrumentos.
O reconhecimento do valor cultural do Tambor começa a se definir na década de 1970, quando ele passa a ser tratado
como atração turística de São Luís. Da época, foram identificados apenas 18 grupos, embora mais de 30 municípios do
litoral ao sertão também contassem com grupos semelhantes. Diante dos 61 grupos levantados na atual pesquisa, na Ilha,
pode-se reconhecer um desenvolvimento considerável. (O ofício do Prefeito Municipal à fl. 02 menciona mais de 80 grupos

3. Apud Relatório de Rodrigo Ramassote, fl. 120.
4. Ibidem.
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em São Luís e um contingente de participantes superior a 3.000 pessoas). No interior, também as ocorrências eram amplas:
uma pesquisa da Fundação Cultural do Maranhão, em 1983, afirmava que existia o Tambor na maioria dos municípios.
Todavia, as informações sobre eles são ainda fragmentárias e imprecisas. Seja como for, sem sombra de dúvida, é a Ilha de
São Luís o principal foco dessa manifestação, seja pelo número, seja pela irradiação.
Nota-se, além disso, que migrantes urbanos que adensaram a população de São Luís na década de 1980 contribuíram para
aumentar os contingentes da capital, instalados em bairros periféricos do centro histórico – núcleo em que, desde o século
XIX os chamados “folguedos de negro” não eram bem-vindos. O influxo dos novos habitantes é interessante, quer porque
revela que o Tambor funcionou como um fator de manutenção de identidade e integração ao novo quadro de vida, quer
porque também significou um reforço à continuidade de padrões culturais entre o interior e a capital – apesar de algumas
diferenças esparsas que podem ser assinaladas (presença de homens dançando em roda lateral, à moda de capoeira; padrão
rítmico de toques diferenciado; organização menos formalizada dos grupos; ausência de padronização de vestimentas e
uso de roupas de uso cotidiano). Outras diferenças também poderiam ser acrescidas (fls. 221).

Calendário
Não há um calendário canônico, embora ocorra certa concentração no Carnaval e em junho e agosto. O pagamento
de promessa pode realizar-se a qualquer tempo. Finalmente, efemérides relativas à trajetória dos negros no Brasil ou
aniversário dos grupos também são motivações para realizar o Tambor. Cumpre notar, ainda, que, pelo parentesco com o
bumba meu boi, é frequente que esta celebração seja encerrada com um Tambor.

Participantes
Os participantes integram grupos organizados. Não há estudos locacionais disponíveis que permitam entender certas
formas de interação dos grupos entre si, nem seus padrões de distribuição. Todavia, pela própria localização urbana
acima mencionada, os participantes do Tambor são de condição popular e de origem afro-brasileira e revelam bastante
homogeneidade. Ao que tudo indica, parece haver um componente de territorialidade, favorecido pela semelhança, que já
foi notada, de profissões, nível de renda, habitação, idade etc.
Com relação à idade, porém, observou-se uma redução da idade média dos brincantes após o fim dos anos 1970. De novo,
a valorização da cultura popular, mas, sobretudo, perspectivas de autoestima e de prestação de serviços ampliadas pelo
turismo, induziu o aumento na presença de jovens.
Também os laços de família desempenharam papel importante. Há casos da transmissão da chefia dos grupos ao longo
das gerações.
Quanto ao público ou participantes não pertencentes aos grupos, também houve uma inversão curiosa: de início, a valorização
cultural do Tambor atraía setores de classe alta e média, intelectuais e pesquisadores, brancos. Hoje, a predominância é de
negros – o que revela a relevância das funções identitárias que o Tambor desempenha.
Era no interior dos grupos que se davam a enculturação e a formação dos novos participantes, pela observação e pela
imitação. A dança do Santo Preto estava no sangue, como dizem alguns dos entrevistados. Hoje já começam a aparecer
“tambores-mirins” com a função de divulgar e formar novos praticantes e já se dispõe de “instrutores”.

Dança
Cito, por maior comodidade e para maior precisão, os Cadernos de Folclore, no 31, 1981:5
A dança do Tambor de Crioula, normalmente executada só pelas mulheres, apresenta coreografia bastante livre
e variada. Uma dançante de cada vez, faz evoluções diante dos tamborzeiros, enquanto as demais, completando
a roda entre tocadores e cantadores, fazem pequenos movimentos para a esquerda e a direita; esperando a vez
de receber a punga e ir substituir a que está no meio. A punga é dada geralmente no abdômen, no tórax, ou
5. Apud Parecer Técnico de Claudia Vasques, fls. 218.
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passada com as mãos, numa espécie de cumprimento. Quando a coreira que está dançando quer ser substituída,
vai em direção a uma companheira e aplica-lhe a punga. A que recebe vai ao centro e dança para cada um dos
tocadores, requebrando-se em frente do tambor grande, do meião e do pequeno, e repete tudo de novo até
procurar uma substituta.

Foto:
Edgar Rocha, 2006.

Embora a descrição seja confiável, talvez tenha exagerado o papel da punga (umbigada) como pedido de substituição na
dança. Na realidade, a julgar pelo vídeo e pelas entrevistas, assim como pelo inconcluso debate historiográfico sobre suas
origens, seu sentido é muito mais profundo e constitui, mesmo, um dos focos de interesse da parte das próprias dançantes.
Tem a ver, por seu simbolismo e pela carga de interação, com a própria força do feminino, além de convite para entrar na
roda ou gesto de saudação.
A circularidade da dança e o giro sem fim em torno de si mesmo e em círculo trazem à lembrança uma observação aguda
da famosa antropóloga Margareth Mead, na comparação que ela fez, numa conferência (em Congresso da American
Association for the Advancement of Science, Philadelphia, 1976) das danças nas sociedades tribais com o balé clássico.
Neste, dizia ela, o corpo é negado, a gravidade é ignorada e se procura construir um espaço novo, imaterial, liberto de
amarras. Entretanto, nas sociedades tribais, é o contrário que ocorre. Isto é, insiste-se pela reiteração de gestos num
espaço circunscrito, na materialização reforçada do corpo que se apropria de um território, espaço já dado com todas as
suas contingências, sim, mas ventre fecundo da vida. Poderíamos completar dizendo que as danças tribais são, assim, de
certa maneira, danças territoriais. Marcam um sentimento de posse do espaço em que se vive. (En passant, temos aqui
neste Parecer, além da performance corporal como enunciado, uma segunda evidência a nos alertar como é imprópria a
denominação de “Patrimônio Imaterial”, hoje cristalizada internacionalmente e definitivamente oficial, para conceituar
expressões, como a nossa, em que a materialidade, a sensorialidade e a corporalidade estão inextricavelmente articuladas
ao universo intangível de significados e valores).

Música
Valho-me, novamente por motivos de comodidade e precisão, de dados extraídos de Patrícia Sandler, citados por Claudia
Vasques (fls. 220) e que aqui aproveito livremente.
Uma base da musicalidade do Tambor de Crioula é a interpenetração dos padrões rítmicos simples e repetitivos, chamados
de padrões “ostinatos”. A música normalmente começa com um ostinato de duas notas tocado no tambor chamado
meião. O tambor crivador, com tom agudo, entra com outro ostinato, tocado no meio dos espaços dos ritmos do meião
e, juntos, criam um ciclo repetitivo. O padrão da matraca define a duração desse ciclo. O tambor grande, de tom mais
baixo, interage com os outros tambores, dirigindo a música e a dança, especialmente a característica punga. O tocador de
tambor grande brinca com os ritmos, enfatizando alguns, preenchendo espaços, realçando o sentido entre 2/4 e 6/8. O
canto está delimitado pelos instrumentos – um cantador principal entoa uma melodia curta que é respondida pelo grupo.
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Edgar Rocha, 2006.

Não há começo definido, nem fim. Há, por outro lado, profunda interação dos três tocadores de tambor, os coreiros (que
se revezam), os tocadores de matracas e os cantadores e dançantes (coreiras).
Após os primeiros toques do tambor, entra o cantador seguindo-se o refrão (fl. 123). As toadas, as quadras ou os dísticos
e o refrão podem ser de um repertório antigo ou de elaboração recente ou, mesmo, improvisadas. Há toadas centenárias,
outras incorporam situações contemporâneas – os temas são variados (saudações, trabalho, desafios, situações, lugares,
pessoas, sátiras, despedidas, lembranças amorosas, referências a santos e entidades sobrenaturais).
Foram consideradas potencialmente danosas a carência de novas composições e a ausência de cantores especialistas nos
assuntos que pudessem reavivar a fertilidade das composições (fl. 123).

Os artefatos
Os tambores, sem dúvida, merecem lugar de destaque. A parelha de tambores é o conjunto formado pelo meião (dá o ritmo
contínuo, pulsação), pelo crivador (pequeno, fornece o contraponto) e pelo grande (responsável pelo solo e por improvisos).
O tambor grande é sempre tocado de pé, amarrado à cintura, preso entre as pernas. Os dois outros ficam entre as pernas
do tocador, sentado, e se apoiam num tronco ou base.
O processo de fabricação dos tambores é altamente ritualizado. A matéria-prima – tronco de árvores de grande porte,
como pau-d’arco, macajuba, pequi, sororó, bacuri ou abacateiro, é escolhida na lua cheia. O tronco é, então, esvaziado
com instrumentos que podem variar, mas com técnicas de escavação longamente sedimentadas e completadas pelo fogo.
A superfície de percussão é obtida da pele de vaca, égua ou veado, mergulhada em água e cal para eliminar o mau cheiro e
retida, para fechar a abertura do tronco, com tiras de couro e cravelhas. Muitas vezes, os tambores são batizados: recebem
um nome (do local, do dono da parelha, do santo etc.), água-benta, padrinho e madrinha. A descrição em tudo é paralela à
que faz Marcel Mauss, da canoa polinésia, para demonstrar que reduzir os significados de um artefato à sua forma material,
como produto final, é deixar de considerá-lo como um eixo gravitacional de sentidos e inter-relações. Esses tambores têm
biografia e tão carregados estão de referências à vida de seus fabricantes e usuários, que se pode dizer que dialogam com
eles. É o que deixa transparecer de novo Mestre Felipe, em relação ao tambor que começou a tocar aos 13 anos. Não é
mera retórica os especialistas em estudos de cultura material falarem de socialidade das coisas e postularem que o estudo
da sociedade inclua as coisas nas relações interpessoais.
Nas cerimônias do Tambor de Crioula, há sempre um fogo aceso para afinar os instrumentos. Acrescente-se que completam
a parelha matracas e bastões de madeira.
A indumentária feminina caracteriza-se por saias amplas e vivamente coloridas e por blusas longas. Com o aumento
da presença de jovens, começaram a aparecer blusas curtas e barrigas de fora, que, nas entrevistas, as dançantes mais
tradicionais recusam a aceitar como Tambor de Crioula, mas que vão se sedimentando, ao mesmo tempo que a bibliografia
começa a explicitar alguns aspectos eróticos do Tambor.

VOTO
Do exposto, fica patente que o Tambor de Crioula exibe todas as condições para ser considerado Patrimônio Imaterial
Brasileiro. Antes, porém, de sintetizar a justificativa desta proposta, é pertinente ressaltar o interesse que a sociedade
maranhense tem dedicado a essa manifestação cultural.

144

do Tambor tomaram corpo recentemente:
1.

Casa do Tambor de Crioula, criada em novembro de 2006 e subordinada à Fundação Municipal de Cultura;

2.

Projeto da Casa do Tambor de Crioula, com proposta pedagógica, de pesquisa, difusão cultural, documentação,
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Assim, inúmeras instituições e medidas, oficiais e privadas para conhecimento, valoração, preservação, divulgação e fruição

devendo-se notar preocupação especial com a história dos afrodescendentes maranhenses;
3.

Dia do Tambor de Crioula e seus brincantes, 6 de setembro (criado por Lei Municipal de 2004);

4.

Projeto de Lei Municipal que propõe “integrar ao Patrimônio Cultural e Imaterial da Cidade de São Luís a dança
Tambor de Crioula”, nov. 2006.

5.

Conselho Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão, pessoa jurídica de direito privado, constituída em janeiro de
2004, tendo por finalidade (art. 2o) “realizar campanhas de atividades culturais, como prestação de serviços sociais,
festejo de São Benedito, festejo do Divino Espírito Santo, São Sebastião, auxiliar pessoas doentes, idosas, deficientes
físicos, Tambor de Crioula, umbanda, bumba meu boi de todos os sotaques, artesanato, saúde, tendo em vista o
bem-estar dos sócios e fazer funcionar o presente estatuto e as normas do regimento interno”.

6.

Oficinas com Mestre Felipe, organizadas pela ONG Laborate, na década de 1970 fechadas, de início, para integrantes
dos grupos e, posteriormente, abertas.

Outra prova do interesse despertado, já agora extravasando o âmbito maranhense, são as pesquisas de caráter folclórico,
etnográfico, artístico, histórico, psicanalítico, que se vêm multiplicando sobre o tema. Transposta a fase heroica de um
Mário de Andrade ou de uma Oneyda Alvarenga, na década de 1930, ou na de 1970, de Sérgio Ferretti, hoje são cada vez
mais numerosos os trabalhos acadêmicos, dos quais podemos citar: Raimunda Rocha Borges (monografia de conclusão de
licenciatura em Educação Artística, UFMA 2000), Marie Cousin (DEA/Musique, Universidade de Paris, 2005), Valéria Maia
Lameira (dissertação de Mestrado em Psicologia, Uerj, 2002) e Maria Domingas Nascimento (monografia de Licenciatura
em História, UFMA, 1997).
Alinho, para terminar, a síntese das justificativas que me permitem propor o deferimento da solicitação:
> O Tambor de Crioula revela extraordinária continuidade, no essencial, de forma e de propósitos ao longo de quase
190 anos (pelo menos);
> Seu forte caráter identitário e territorial assegurou-lhe um papel relevante na produção e o estreitamento de laços
de solidariedade para além do contexto de sua manifestação;
> Embora essa força local faça dele uma expressão cultural qualificada do cotidiano maranhense, a profundidade
de seus significados lhe dá relevância nacional: disso são prova os investimentos do poder público local (incluindo
preocupações com salvaguardas) e de consideráveis segmentos da sociedade maranhense, ao lado do interesse
despertado em vários quadrantes da sociedade nacional, quer como objeto de estudo, quer como objeto de fruição
e enriquecimento cultural;
> Como foco de atração no diversificado panorama de nossa cultura, não há por que lhe negar tratamento concedido
a expressões comparáveis, como o jongo e o samba de roda do Recôncavo – já reconhecidos como integrantes do
Patrimônio Cultural (Imaterial) brasileiro.

À vista de todo o exposto, meu voto é incisivo ao propor o deferimento, pelo Egrégio Conselho Consultivo do Iphan, do
pedido de inscrição do Tambor de Crioula entre as manifestações culturais (imateriais) do Brasil.

São Luís do Maranhão, 18 de junho de 2007
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Conselheiro
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MATRIZES DO SAMBA NO RIO DE JANEIRO:
PARTIDO ALTO, SAMBA DE TERREIRO E
SAMBA-ENREDO
PARECER TÉCNICO
ANTECEDENTES

E

m abril de 2004, o Ministro da Cultura, Gilberto Gil Moreira, e o então Presidente do Iphan, Antonio Augusto
Arantes, anunciaram nos jornais a intenção do Ministério da Cultura de encaminhar a candidatura do “samba” à
terceira edição da Proclamação da Unesco das Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Com essa
expressão, designava-se, naturalmente, uma das formas de expressão musicais, poéticas e coreográficas mais cultuadas
do Brasil, gerada nas camadas populares do Rio de Janeiro e hoje presente e praticada, com maior ou menor ênfase e
entusiasmo, em todo o país e em várias localidades do mundo. Reforçava-se e reconhecia-se naquele momento o vínculo
estreito e há muito estabelecido entre o samba e a identidade nacional, assim como a penetração e a aceitação desse
gênero musical em todo o mundo, o que autorizaria sua candidatura a “Patrimônio da Humanidade”.
Embora clara para o Brasil – e as declarações e reportagens publicadas à época sobre o assunto o demonstram cabalmente
–, a proposta não foi bem acolhida pelo setor da Unesco relacionado ao tema. Conhecido no exterior como gênero musical
apropriado pela indústria cultural e fonográfica, além de fenômeno de massa vinculado ao Carnaval carioca, o samba não
se encaixava nas regras da citada proclamação da Unesco nem mesmo numa concepção de “Patrimônio Cultural Imaterial”
que, embora ampla, ressalta a importância do vínculo desses usos, práticas, representações, saberes e expressões com a
vida, a história e o cotidiano de comunidades e grupos sociais.1 Em suma, Patrimônio Imaterial mais como conjunto de
práticas e expressões imbricadas na vida social do que como gênero artístico. Ao examinar a proposta do Ministério da
Cultura do Brasil de ajuda preparatória para a montagem do Dossiê de Candidatura do samba, o Diretor da Seção de
Patrimônio Imaterial da Unesco, Rieks Smeets, assim se pronunciou:

1. O artigo 2 da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial estabelece o seguinte: “Se entendem-se por ‘Patrimônio Cultural imaterial’
“os usos, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes são inerentes
– que as comunidades, os grupos e em alguns casos os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu Patrimônio Cultural. Este Patrimônio 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 [...]”.
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La samba constitue une expression culturelle très importante au sein de la société brésilienne et reflète
incontestablement I’identité culturelle du Brésil. Toutefois, dans la mesure oit l’un des aspects clé du programme de
la Proclamation est la sauvegarde des expressions culturelles [...] en danger de disparition, et afim de s’assurer que la
candidature s’inscrit pleinement dans le cadre de ce programme, je vous suggère de reconsidérer votre proposition
et éventuellement d’envisager la présentation d’une autre forme d’expression culturelle parmi le riche patrimoine
immatériel du Brésil.2

Foto da esquerda:
Acervo Centro Cultural
Cartola, 2003.

Foto acima:
Acervo Centro Cultural
Cartola, 2007.

Essa ponderação do Secretariado da Unesco levou à reformulação da proposta brasileira no sentido do encaminhamento
da candidatura do samba de roda do Recôncavo baiano, expressão que veio a ser registrada como Patrimônio Cultural
Brasileiro em 30/09/2004 e proclamada Obra-prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco no fim
de 2005. Na decisão de encaminhar a candidatura do samba de roda, pesaram, entre outras, algumas considerações
importantes.3
A primeira delas relacionou-se à própria diversidade do que é denominado samba no Brasil, o que inclui tanto as variantes
e modalidades derivadas do samba “inventado” no Rio de Janeiro quanto outras manifestações musicais e coreográficas
histórica e genericamente denominadas de “batuques” ou de “sambas de umbigada” e que abrangem o jongo, o samba
rural paulista ou samba de bumbo, o tambor de crioula do Maranhão, o coco nordestino (também chamado de samba de
coco) e o samba de roda baiano.4 A segunda ao fato de que, entre esses “sambas” brasileiros, o samba de roda, além de
ser referência fundante do samba carioca e de ser ainda uma prática cultural enraizada no cotidiano da população negra
e mestiça do Recôncavo baiano, apresentava fragilidades em seus processos de transmissão e reprodução que colocavam
elementos importantes dessa expressão em risco de desaparecimento. O samba de roda, portanto, entre as várias formas
2. “O samba constitui uma expressão cultural muito importante no seio da sociedade brasileira e reflete incontestavelmente a identidade cultural do Brasil.
Contudo, na medida em que um dos aspectos-chave do programa da Proclamação é a salvaguarda das expressões culturais [...] em risco de desaparecimento,
e a fim de se assegurar que a candidatura se inscreva plenamente no escopo deste programa, eu vos sugiro reconsiderar vossa proposição e eventualmente
providenciar a apresentação de uma outra forma de expressão cultural do rico Patrimônio Imaterial do Brasil” (grifo e tradução nossos).
3. Ver de Carlos Sandroni, “Projeto de Candidatura do Samba à Proclamação das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”, Unesco
2004/2005, fundamentação e plano de pesquisa, maio/junho de 2004, anexado ao presente Processo.
4. Ver sobre os sambas de umbigada, Edison Carneiro. Folguedos tradicionais. Rio de Janeiro: Conquista, 1974.
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de samba acima citadas, apresentava as credenciais históricas e culturais, assim como a situação atual de reprodução mais
adequada às regras específicas Proclamação.5
Em termos da política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial no Brasil, entretanto, essas reflexões levaram também
à tomada de mais uma decisão: a de mapear, inventariar e registrar as variantes do samba no Brasil. Até o momento,
além do samba de roda, foram registrados o jongo, a partir de pesquisa realizada em vários estados do Sudeste, e, mais
recentemente, o tambor de crioula do Maranhão. Presentemente, estão sendo iniciados os estudos sobre o coco.
Em 2005, contudo, como resultado das reflexões sobre os sambas brasileiros, abriu-se também o inventário dos elementos
patrimoniais dessa forma de expressão na cidade do Rio de Janeiro – trabalho cujo resultado propiciou a Instrução do
presente processo de Registro.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO
O pedido de Registro do “samba carioca” foi encaminhado ao Iphan em 14 de setembro de 2004, pelas diretorias do Centro
Cultural Cartola, da Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e da Liga Independente das Escolas de Samba
(Liesa). Apoiaram também esse pedido a Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e a Fundação
Cultural Palmares. Ao longo do processo de pesquisa, diversos artistas e sambistas apoiaram a iniciativa do Centro Cultural
Cartola, encaminhando abaixo-assinado no qual solicitam ao Iphan o Registro das matrizes do samba no Rio de Janeiro.6
Em novembro de 2005, Iphan e o Centro Cultural Cartola, com a interveniência da Fundação Cultural Palmares, celebraram
o Convênio no 03/2005 para a Instrução técnica do Processo de Registro do samba carioca. Em seguida, em dezembro de
2005, o Ministério da Cultura, o Iphan e a Seppir assinaram Termo de Cooperação Técnica com vistas ao desenvolvimento
de esforços conjuntos de salvaguarda.
Diante da amplitude do fenômeno cultural posto sob a denominação de “samba carioca” e da necessidade de se acordar
com os proponentes, instituições e grupos interessados o recorte das pesquisas documentais e de campo necessárias à
Instrução do Processo de Registro, dedicou-se boa parte do ano de 2005 a essa discussão.
De início, pensou-se em circunscrever o Registro do samba carioca à documentação da memória e da criação dos mestres
sambistas que conviveram com os bambas que fundaram as primeiras escolas de samba e participaram diretamente, nos
anos de 1920 e 30, da consolidação de gêneros musicais urbanos e da estruturação da indústria fonográfica brasileira.7 A
ideia era registrar essa nova forma de expressão musical a partir de onde ainda se encontra mais próxima do que foi e onde
ainda se reproduz, isto é, no seio das “velhas guardas” das escolas de samba mais antigas – Mangueira, Portela, Salgueiro,
Vila Isabel, Estácio de Sá e Império Serrano. Entendeu-se, então, que nesses lugares e em suas rodas de samba formais
ou informais se poderia registrar as próprias evolução e contemporaneidade do samba carioca e suas sobrevivências,
influências e transformações.
Ao longo das discussões, entretanto, verificou-se que a expressão “samba carioca” encobria (e, de certa forma, ocultava)
expressões tradicionais musicais, coreográficas e poéticas variadas – todas elas relacionadas ao modo como cariocas dos
morros e do asfalto, nas primeiras décadas do século XX, interpretaram, transformaram e reinventaram os sambas e outros
ritmos rurais e urbanos existentes. Acordou-se, não sem dificuldade e muita discussão, que as expressões contemporâneas
mais representativas da tradição do samba no Rio de Janeiro – expressões que podem ser vistas como matrizes das várias
outras formas de samba que foram (e continuam sendo) criadas depois – são: o partido-alto, o samba de terreiro e o sambaenredo. Como consta do Dossiê que compõe este Processo, esse recorte contemplou “as três formas de expressão que mais
intimamente se relacionam com o cotidiano, com os modos de ser e de viver, com a história e a memória dos sambistas”.8

5. O Guia para a Apresentação de Dossiês à Proclamação das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade estabelece os seguintes critérios para
seleção das expressões candidatas: a) ter valor excepcional como obra-prima do gênio criador do ser humano; b) ser enraizada em uma tradição cultural ou na
história cultural de uma comunidade; c) ter papel como meio de afirmação da identidade cultural dos povos e das comunidades em questão, sua importância
como fonte de inspiração e de trocas interculturais e como meio de diálogo entre povos e comunidades, e também seu papel cultural e social para a
comunidade em questão; d) excelência no emprego do savoir-faire e das qualidades técnicas necessárias; e) ter valor como testemunho único de uma tradição
cultural viva; f) existência de risco de desaparecimento, seja devido à falta de meios de salvaguarda e proteção, seja devido a processos de transformação
acelerada, seja devido à urbanização ou à aculturação.
6. Ver Processo no 01450.011404/2004-25.
7. Ver Carlos Sandroni, Feitiço decente. Rio de Janeiro: Zahar/UFRJ, 2001.
8. Processo no 01450.011404/2004-25, Dossiê das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro, p.10.
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Em termos espaciais, manteve-se, contudo, a ideia inicial de se trabalhar com as seis escolas
de samba mais antigas, pois foi a partir de seus membros e de suas rodas de mestres e
bambas que se constituíram as matrizes identificadas. A equipe de inventário e Registro
foi composta, então, por pesquisadores que fazem parte do mundo do samba e fazem
a história e a tradição dessas escolas, o que não só facilitou sobremaneira a obtenção de
dados, mas, sobretudo, mobilizou membros dessas agremiações nas pesquisas de campo
e nas discussões. O trabalho contou ainda com o concurso de consultores especialistas
em vários aspectos do universo do samba, a exemplo da música, do ritmo, da dança e da
poesia que são características das vertentes selecionadas.
O trabalho de pesquisa e elaboração do Dossiê de Registro realizado pelo Centro Cultural
Cartola foi supervisionado pelo Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan (DPI) e
acompanhado e orientado, localmente, pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
(CNFCP), unidade que também foi responsável pelo treinamento e pela orientação da
equipe de pesquisa no uso e na aplicação da metodologia do Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC). O trabalho de inventário e Registro contou ainda com o apoio
da 6a Superintendência Regional do Iphan, da Seppir e da Fundação Cultural Palmares.
Uma vez que a instauração, a tramitação e a Instrução de processos de Registro só
tiveram suas regulamentações concluídas com a aprovação pelo Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural da Resolução no 001, de 3 de agosto de 2006, a pertinência do
pedido de Registro do samba carioca foi examinada pela Câmara do Patrimônio Imaterial
somente em março de 2007, por ocasião de sua 8a reunião.9 Com base em relato do DPI,
a proposta foi considerada pertinente, ressalvando-se apenas que, no caso do sambaenredo, se deveria ressaltar que o Registro diz respeito às matrizes musicais cultivadas a
partir de determinadas formas de sociabilidade, e não ao produto consumido em larga
escala sob o rótulo de samba-enredo.

DO SAMBA DE RODA À RODA DE SAMBA
Segundo vários autores,10 o samba que chamamos de “samba carioca” tem sua origem situada em lugar e tempo bem
definidos: a primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, a capital do país, que então se configurava como uma
metrópole moderna. Com o desenvolvimento industrial e comercial, cerca de 1 milhão de habitantes, entre cariocas e
migrantes de várias regiões do país, Europa e África, compunham a população da cidade. Uma população que se
distribuía no espaço segundo políticas urbanas adequadas às necessidades de uma economia capitalista em crescimento
e se organizava a partir de relações de parentesco, aliança, amizade, origem regional e vários tipos de afinidade. Dada
a conjunção de experiências fragmentadas de usos e costumes de diferentes procedências, prosperava um ambiente de
extrema criatividade e diversificação cultural.

Foto: Acervo Centro
Cultural Cartola,
2008.

Há muito considerada problemática em virtude de alta densidade populacional em condições insalubres, a zona central da
cidade foi, na virada do século XX, reurbanizada de acordo com os padrões de modernidade da época. A população pobre,
na maioria negra, foi deslocada para os novos subúrbios e bairros fabris na periferia, permanecendo uma parcela na Cidade
Nova e nos morros próximos ao centro. A reurbanização do centro promoveu, portanto, o surgimento das primeiras favelas,
inaugurando-se um padrão de ocupação popular diferenciado daquele das camadas médias e altas que se proliferou – sem
controle oficial – por toda a cidade. Nesses assentamentos populares, ao longo do século XX, é que o samba se consolidou
em rodas, festas, ensaios e desfiles como uma cultura e um modo de sociabilidade. Para além da música, enfim, como uma
visão de mundo representativa de um ethos urbano de marcada identidade afrodescendente.
À medida que a indústria do entretenimento foi se desenvolvendo no Rio de Janeiro, as relações entre indivíduos de
diferentes classes e tradições culturais foram ficando mais complexas. Nesse contexto, a música surgiu como significativo

9. Ver Memória da 8a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, ocorrida em 14 e 15 de março de 2007.
10. Entre esses autores, destacamos: Carlos Sandroni, Hermano Vianna, Sergio Cabral, José Ramos Tinhorão, Roberto Moura, Ney Lopes e Letícia Vianna,
entre outros.
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canal de integração entre as classes e também como meio de vida para alguns indivíduos das camadas populares. Estas
encontravam na economia informal e no engajamento de seus membros como artesãos, ferreiros, marceneiros, barbeiros,
alfaiates, pedreiros, domésticas, cozinheiras, costureiras e artistas os principais meios para ganhar a vida.
A cultura musical nesse contexto cosmopolita era bastante diversificada. De tradição europeia, predominavam polcas, mazurcas,
valsas, scottish e cançonetas. De tradição africana, o jongo (trazido das fazendas de café do Vale do Paraíba), os pontos de
macumba e candomblé, as batucadas e o samba de roda que veio na bagagem dos negros baianos que migraram para o
Rio após a abolição. Da zona rural, chegavam as chamadas músicas “regionais” ou “folclóricas” como cocos, emboladas e
caipiras. Além desses, outros gêneros como a modinha, o lundu, o choro e o maxixe também eram ouvidos e faziam sucesso.
Foi nesse ambiente musical tão rico e diverso que se estruturaram as matrizes musicais que até hoje constituem referências
para o tem sido produzido como samba no Rio de Janeiro: o partido-alto, o samba de terreiro e o samba-enredo.
Em geral, os historiadores do samba identificam, pelo menos, três regiões da cidade onde, no princípio, se cultivava essas
formas de expressão: a “Pequena África” (que abrigava os remanescentes dos remanejados da Cidade Nova), o Estácio de
Sá e Vila Isabel. Não eram guetos, mas lugares paradigmáticos de uma cultura musical popular disseminada pela cidade e
também cultivada em diversos outros lugares por pessoas de diferentes classes e estilos de vida.11
Roberto Moura12 descreve a Pequena África como uma espécie de lócus resultante da diáspora baiana nas cercanias do
cais do porto, formada no fim do século XIX por ex-escravos e seus descendentes. O lugar deu origem a uma comunidade
unida por tradições comuns que se organizava em torno dos cultos do candomblé e de grupos festeiros. No livro As escolas
de samba do Rio de Janeiro,13 Sérgio Cabral aponta que essa comunidade não era tão importunada pela polícia quanto
as comunidades negras dos subúrbios e favelas, porque constituía uma espécie de elite negra, muito respeitada por seus
saberes ancestrais. Roberto Moura observa que esse respeito vinha também do fato de serem dali muitos dos membros do
sindicato dos estivadores – um dos mais organizados e atuantes da cidade.14
Este autor também chama a atenção para a importância e a centralidade feminina na cultura da Pequena África: eram as
tias baianas (entre quais se destacou Tia Ciata) que organizavam as festas em homenagem aos santos e orixás, as quais
tinham uma dimensão profana importante onde predominavam a música, a dança e muita conversa. As festas das tias
baianas eram espaços de sociabilidade onde se reforçavam os valores e a vitalidade criativa do grupo. Essas festas duravam,
pelo menos, três dias com comida, bebida, música e dança, assim distribuídos no espaço da habitação: baile e choro na
sala de visita, partido-alto nos fundos junto à cozinha e batucada no terreiro. Mas o papel masculino também era muito
importante. Hilário Jovino, por exemplo, foi um dos homens notáveis da comunidade, sobretudo pela sua capacidade de
organização de ranchos e blocos carnavalescos que, quando saíam pelas ruas e redondezas da Praça Onze, paravam em
frente das casas das tias, numa espécie de reverência e homenagem que, mais tarde, foi deslocada para a ala das baianas
nas escolas de samba.
A casa da Tia Ciata é considerada por muitos o “berço” do samba carioca, mas, como observa Roberto Moura, naquele contexto,
o samba não era tanto um gênero de música, mas uma designação genérica para as festas das ruas e na casa das tias:
No samba se batia pandeiro, tamborim, agogô, surdo, instrumentos tradicionais que iam se renovando,
confeccionados pelos músicos ou com o que estivesse disponível: pratos de louça, panelas, raladores, latas, caixas,
valorizadas pelas mãos rítmicas dos negros. As grandes figuras do mundo musical carioca, Pixinguinha, João da
Baiana, Heitor dos Prazeres, surgem ainda crianças naquelas rodas, onde aprendem as tradições musicais baianas,
a que depois dariam uma forma nova, carioca.15
O bairro do Estácio de Sá e cercanias também é considerado um outro berço do samba, por ser dali o bloco que viria a ser a
primeira escola de samba da cidade – a Deixa Falar. Segundo Sérgio Cabral e João Máximo e Carlos Didier,16 a música que ali
se cultivava era rítmica, melódica, harmonicamente, e de temática diferente da música cultivada na Pequena África, a qual

Foto:
Acervo Arquivo
Nacional.

11. VIANNA, Letícia. Bezerra da Silva, produto do morro: a trajetória e obra de um sambista que não é santo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
12. MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura/Coleção Biblioteca Carioca, 1995.
13. CABRAL, Sérgio. As escolas de samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
14. Ibidem.
15. MOURA, op. cit., p. 103.
16. CABRAL, op. cit., e MÁXIMO, João; DIDIER, Carlos. Noel Rosa. Brasília: UnB/Linha Gráfica, 1990.
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era bastante influenciada pelo maxixe e pelo samba de roda. Sérgio Cabral afirma que os músicos do Estácio desenvolveram
fórmulas musicais mais apropriadas ao desfile de blocos e, posteriormente, das nascentes escolas de samba, criando uma
tradição logo absorvida pelas comunidades carnavalescas de vários morros e subúrbios da cidade. Daí o bloco Deixa Falar
ter sido chamado de escola de samba.
Os sambas produzidos no Estácio versavam sobre temas do cotidiano marginalizado dos morros, como “a valentia, a
batucada, o jogo, a orgia, o malandro e suas mulheres, o desocupado e suas promessas jamais cumpridas de regeneração...”17
Essa temática manteve esses sambas, por muitos anos, longe da indústria fonográfica, que também à época se estruturava
no Rio, sendo sua divulgação de boca em boca. Os sambistas do Estácio também eram negros e pobres e não tinham,
então, o mesmo prestígio que os da Pequena África. Segundo consta, eram vítimas constantes de perseguição policial
por serem identificados como desordeiros e malandros. Alguns dos sambistas notórios do Estácio foram Baiaco, Brancura
(reconhecidamente relacionados com o submundo), Bide e Ismael Silva (estes últimos reconhecidos como trabalhadores) –
cujos sambas ganharam popularidade na voz de Francisco Alves, branco oriundo da classe média e importante mediador
cultural entre os distintos mundos que coexistiam no Rio de Janeiro dos anos de 1920 e 1930.
Outros importantes mediadores no processo de afirmação e difusão do samba como um dos gêneros mais apropriados
pela indústria fonográfica e cultural centralizada no Rio foram: Noel Rosa – bastante influenciado pelos sambistas do
Estácio, da Mangueira e de outros morros e que notabilizou a Vila Isabel como um celeiro de samba –, Braguinha, Ary
Barroso, Almirante, Álvaro Ribeiro e Mário Lago, entre outros. Vila Isabel, Tijuca, Grajaú eram, nas primeiras décadas
do século XX, bairros residenciais de camadas médias, onde a cultura musical se dava em festas de família, serestas,
serenatas e botequins – espaços de sociabilidade masculina e, ao mesmo tempo, lugares de composição, compra e venda
de música e contratação de profissionais.
O samba, no momento de sua expansão e sua apropriação política como ritmo nacional, não era, portanto, uma cultura
exclusiva de negros e pobres como é frequentemente colocado pelo senso comum. Desde seus primórdios, integrou não
só diferentes especialidades no seu processo de produção, mas diferentes tradições culturais e diferentes tipos de ethos e
segmentos da sociedade brasileira que contribuíram para o alargamento das fronteiras dos grupos sociais apreciadores do
gênero. Entretanto, não se pode negar que as matrizes do chamado “samba carioca” foram originalmente criadas e cultivadas
pelas comunidades negras do Rio de Janeiro. São praticadas até hoje e inspiraram diversos gêneros de samba apropriados por
variados segmentos sociais através da indústria cultural (como o samba de Vila Isabel, a bossa nova e o pagode).18
17. MÁXIMO; DIDIER, op. cit., p. 119.
18. Ver também sobre a participação da elite branca na invenção e na ascensão social do samba: VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro:
Zahar/UFRJ, 1995.
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Muitos autores já se debruçaram sobre a história do samba no Rio de Janeiro e muitos, no tratamento de temas correlatos,
também já trataram ou se reportaram ao momento de seu surgimento. Embora possa haver interpretações distintas quanto
à maior ou menor influência dessa ou daquela forma de expressão precedente, existe um razoável consenso quanto à
importância do jongo, do samba de roda, do maxixe e da marcha carnavalesca na gênese do chamado “samba carioca”.
O que é, entretanto, este samba? Na realidade, não é e nunca foi um único samba. Essas múltiplas influências rítmicas,
poéticas e musicais, em começos do século XX, estavam imbricadas na produção e na reprodução de expressões musicais
nas camadas médias e populares no Rio de Janeiro e se consolidaram em, pelo menos, três novas formas de samba com
características musicais específicas: o partido-alto, mais vinculado à vida cotidiana e a uma criação coletiva com improvisos;
o samba inventado nas rodas do Estácio e de autoria definida, logo apropriado e adaptado pelas nascentes escolas de
samba como o mais adequado para pôr em marcha seu desfile no Carnaval; e o samba de terreiro que, como o nome
indica, se caracteriza menos por particularidades formais distintas dos anteriores e mais pelo seu contexto de ocorrência: o
terreiro ou a quadra da escola, o quintal do subúrbio, a roda de samba do botequim; o terreiro de candomblé, em suma, os
espaços socioculturais que propiciam a prática do samba como uma expressão compartilhada coletivamente.19

SAMBA E CONSTRUÇÃO DA NACIONALIDADE
Hermano Vianna observa em seu livro O mistério do samba20 que, se por um lado, o samba foi duramente perseguido
e marginalizado no começo do século XX, por outro lado, segmentos das elites nacional e estrangeira o prestigiaram e
colaboraram com sua promoção. Não houve, portanto, uma súbita transformação do samba de música marginal de negros
a ritmo nacional, como quer muitas vezes o senso comum.
Vianna delineia, pelo menos, duas tendências explicativas nas ciências sociais para essa abordagem. Uma delas afirma que
o gosto pelo samba transcendeu o ethos original de produção e passou a ser cultivado também pela elite e pelas camadas
médias como um exemplo de cultura popular que se difunde. A outra tendência enfatiza a ascensão do samba a música
nacional por excelência como um instrumento simbólico de dominação das camadas populares pelas elites, por meio de
sua incorporação como cultura oficial e pelo enfraquecimento de seu potencial como cultura alternativa ou subversiva. O
autor explora, contudo, outra possibilidade de compreensão: a que relaciona a ascensão do samba a símbolo nacional com
o movimento de ideias e com as apropriações políticas em torno da “invenção” e da definição de culturas autênticas, da
construção de identidades nacionais e de fortalecimento de Estados Centrais, na primeira metade do século XX.
José Miguel Wisnik21 também explorou vertente explicativa semelhante à de Vianna ao apontar o “popular” como um
elemento central do nacionalismo musical que se firmou nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, e da própria
música popular como “um lugar estratégico na relação do Estado com as maiorias iletradas do país” – lugar onde ocupou
posição de destaque o que o autor chama de “samba da legitimidade”. Contrariamente à sua própria tradição, este samba
exaltava, nos anos do Estado Novo, “as virtudes do trabalho e não as da malandragem”.22 Pertencem a essa linhagem os
enredos nacionalistas que, nos anos 1930 eram encomendados por agentes do Estado a dirigentes de escolas de samba e
a sambistas, os quais, por sua vez, encontravam-se também em busca de afirmação e cidadania.
Cabe, assim, ressaltar que a promoção do samba a ritmo e música nacional foi bastante seletiva. Oliven,23 por
exemplo, assinala que, durante o Estado Novo, no momento-chave de visibilidade do samba interna e externamente, a
perspectiva crítica embutida nos sambas e/ou a que fazia a crônica da vida dos negros subalternos e marginalizados foi
ostensivamente censurada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão do governo para intervenção na
produção cultural, que, como visto, então promovia sambas de exaltação ao trabalho e ao ufanismo nacional. Assim,
nem todas as formas tradicionais de samba foram reconhecidas pelo Estado, prestigiadas e valorizadas na simbologia
nacional. E, com a censura imposta pelo Estado Novo, o samba de temática social teria perdido em qualidade crítica e
vitalidade criativa a fim de ser, em melhores condições, veiculado pela indústria cultural. Entretanto, na vida cotidiana das

19. Dossiê das matrizes do samba no Rio de Janeiro, p. 31-32.
20. VIANNA, op. cit, 1995.
21. WISNIK, José Miguel. “Getúlio da Paixão Cearense (Villa Lobos e o Estado Novo)”. In: SQUEFF; Enio; WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura
brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 129-191.
22. Idem, p. 135.
23. OLIVEN, Ruben. “A malandragem na música popular brasileira”. In: Latin American Review. Texas, v. 5, n. 1, 1984.
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comunidades e das cidades, o samba que faz a crônica e a crítica social e também o samba que canta o amor e o desamor
continuaram sendo livremente compostos e cultivados até hoje, seja sob a forma de partido-alto, de samba-enredo ou
de samba de terreiro – expressões musicais que também constituem referências culturais e modos de afirmação de uma
visão de mundo e identidade social singular.
A transformação do samba em símbolo nacional operou-se, portanto, a partir da apropriação política de um certo tipo
de samba, pois, como visto, não era qualquer samba que servia para exaltar a nação. Facilitaram, e até permitiram e
fomentaram, essa apropriação, os movimentos intelectuais nacionalistas do começo do século XX, especialmente o
modernismo em suas vertentes literária e musical;24 a aproximação do “nacional” ao “popular” e ao “mestiço” por parte
dos intelectuais mentores desses mesmos movimentos25 e o próprio sentimento nacionalista como cimento do Estado
Central que, nos anos de 1930, buscava se implantar e fortalecer.
Mas apenas a imagem (ou miragem) da nação não teria sido suficiente para afirmar por tanto tempo o samba carioca
como símbolo de brasilidade no imaginário nacional. Colaboraram significativamente nessa construção a centralidade
política e cultural do Rio de Janeiro – cidade, ela mesma, também um símbolo da nação –, bem como a localização ali
de uma indústria fonográfica de importância crescente, aliada a poderosos meios de comunicação de massa. Os discos,
o cinema e o rádio, nos anos de 1930 e 40, se encarregaram de consolidar a indústria cultural e do entretenimento que
difundiu o samba carioca como “como música brasileira” por todo o país e pelo mundo. Processo que foi mais tarde
fortalecido internamente pelas redes nacionais de televisão baseadas no Rio de Janeiro. Como observa Wisnik,26 além
das relações históricas de setores da intelectualidade com artistas populares, a indústria cultural e o carnaval funcionaram
como forças que devassaram os “biombos” ou barreiras postos entre as culturas populares e as de elite que então
conviviam na cidade e no país.

SAMBA, DIVERSIDADE E INDÚSTRIA CULTURAL
João Batista Borges Pereira, em sintonia com as reflexões de L. A. Costa Pinto e de Florestan Fernandes,27 observa que
historicamente a integração dos negros pobres na indústria cultural e do entretenimento se deu, em geral, na condição de
subalternos; geralmente como técnicos ou força criativa – numa espécie de confinamento em certas áreas ou especialidades.
Em contrapartida, os papéis assumidos pelos brancos oriundos das camadas médias e altas sempre foram mais variados
e situados em diferentes posições da hierarquia: de poderosos anunciantes/patrocinadores e administradores a criadores,
cronistas e divulgadores – muitos assumindo várias funções ao mesmo tempo.
Cabe, então, ressaltar que a integração entre indivíduos de diferentes cores e ethos no espaço de expansão comercial
e profissional do samba não se deu sempre em base igualitárias. Não obstante as frequentes amizades afetuosas e as
profundas identificações musicais, como as de Noel Rosa e Cartola, Pixinguinha e Arnaldo Guinle, em certos aspectos, essas
relações se conformaram com padrões estruturais hierárquicos, excludentes e racistas. João Batista Borges Pereira28 cita um
fragmento de Pixinguinha que ilustra bem essa ideia:
[...] porque o Arnaldo Guinle, o Lineu de Paula Machado, o Floresta de Miranda abriam, com o seu prestígio, o
caminho para nós... festas, rádio, cinema [...], mas o negro não era aceito com facilidade. Havia muita resistência.
Eu nunca fui barrado por causa da cor, porque eu nunca abusei. Sabia onde recebiam e onde não recebiam pretos.
Onde recebiam eu ia, onde não recebiam não ia. Nós sabíamos desses lugares proibidos porque um contava para o
outro. O Guinle muitas vezes me convidava para eu ir a um lugar. Eu sabia que o convite era por delicadeza e sabia
que ele esperava que eu não aceitasse. E assim, por delicadeza, eu não aceitava. Quando eu era convidado para
tocar em tais lugares, eu tocava e saía. Não abusava do convite.

24. Ver as reflexões de Mário de Andrade sobre assunto in WISNIK, op. cit., p. 131-135.
25. Ver VIANNA, op. cit.
26. WISNIK, op. cit., p. 162.
27. PEREIRA, João Batista Borges. Cor, profissão e mobilidade: o negro e o rádio em São Paulo. São Paulo: Edusp/Biblioteca Pioneira das Ciências Sociais,
1967; PINTO, Luis Antônio Costa. O negro no Rio de Janeiro: relações de raça numa sociedade em mudança. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 1952;
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classe. São Paulo: Ática, 1978.
28. PEREIRA, op. cit. p. 227.
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Em 1917, com a gravação do samba “Pelo telefone”, de autoria registrada por Donga – filho de uma tia baiana e
frequentador da casa de tia Ciata –, instaurava-se então um novo modus operandi decorrente do comércio fonográfico e
da indústria cultural, que ocasionou importantes impactos no universo cultural dos sambistas. Segundo Claudia Matos,29
no princípio, as tradições musicais de origem africana no Brasil pressupunham a criação e a performance coletiva em
ambiente de festa. No Rio de Janeiro, a integração dessa tradição sob o rótulo de “samba” na cultura de massa introduziu
o problema da individualidade autoral. Além disso, o samba, no mercado, abria criava uma fissura entre lazer e trabalho.
O que era lazer – a batucada, os cantos e as danças coletivos – poderia ser convertido em um meio reconhecido como
legítimo (mas pouco valorizado) de ganhar a vida. Nesses termos, Donga parece ter sido um dos primeiros autores de
samba, e a polêmica em torno de “Pelo telefone” é paradigmática da tensão entre a individualidade autoral moderna e a
criação coletiva tradicional posta pela instituição do samba em gênero musical valorizado no mercado do entretenimento.
Essa tensão proporcionou, por outro lado, o desenvolvimento e as associações diversas entre produção e veiculação da
música popular, constituindo-se a “parceria” como uma das práticas mais comuns e também mais complexas. À época da
expansão do samba no mercado cultural, “parcerias” eram compradas, dadas ou extorquidas, e, muitas vezes, o nome do
“verdadeiro” compositor nem aparecia nos Registros. Claudia Matos observa, inclusive, que a compra e a venda de sambas
e “parcerias” eram práticas correntes e bem aceitas pelo compositor e pelo “parceiro” que fazia negócio, não aparecendo
como uma deformação do direito individual, talvez porque a individualização do autor não fosse ainda bem enraizada
na cultura do samba. Mas, apesar de uma certa tendência ideológica de privilegiar o “indivíduo autor”, o samba, como
gênero musical e produto de uma cultura metropolitana, continuou uma espécie de ação coletiva integradora de diversas
especialidades hierarquizadas: desde a composição e a execução musical à audição e à livre fruição cotidiana, à gravação
em disco, à veiculação nas mais variadas mídias. A produção de samba se deu, e se dá, ainda, num processo coletivo de
produção de arte, como aponta Becker.30

Foto: Sem crédito,
2006.

As matrizes do samba carioca (partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo), contudo, têm especificidades em relação
aos outros subgêneros do samba e relação direta com os padrões de sociabilidade de onde emergem. Se há autoria
individual, a performance é necessariamente coletiva tanto no partido-alto quanto no samba-enredo e no samba de terreiro.

29. MATOS, Claudia. “O malandro no samba: de Sinhô a Bezerra da Silva”. In: VARGENS, J. B. (Org.). Notas musicais cariocas. Petrópolis: Vozes, 1986.
30. BECKER, Howard. Art worlds. California: University of California Press, 1982.
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Dimensão coletiva que é significativa porque
fundada nas comunidades estruturadas de
onde emerge (geralmente de maioria negra
e pobre, favelada ou suburbana) e não em
uma massa de consumidores anônimos no
mercado de bens culturais.

Foto: Sem crédito,
2006.

O improviso é um outro aspecto dessa
dimensão coletiva presente nas matrizes
identificadas, embora seja também, em
algumas delas, um elemento já abolido
ou em declínio no meio sambista mais
profissionalizado, devido a injunções da mídia
e das características do mercado musical.
Contudo, como assinalado no Dossiê de
Registro,31 o improviso ainda se encontra
bastante enraizado na prática amadora ou
comunitária do samba, a qual ainda está viva e
presente nos quintais dos subúrbios, nas rodas
de samba terreiros dos morros e da periferia
da cidade.32 O improviso, hoje restrito às rodas
de partido-alto, ocorria também no samba de
terreiro e no samba-enredo até os anos de
1940, mas essa diminuição de espaço não
diminuiu o respeito que se tem por quem sabe improvisar. O bom partideiro ou versador goza, sem dúvida, de um status
especial no seio da comunidade e é figura sempre respeitada e admirada. Mas, como observa Xangô da Mangueira, um
dos partideiros mais importantes do Rio de Janeiro, hoje pouca gente sabe improvisar.33
A partir das matrizes do samba carioca, surgiram muitos outros subgêneros de samba no bojo do mercado da música no Rio
de Janeiro. Entre esses se destacam o samba de breque, o samba-canção, a bossa nova, o “sambalanço” dos anos 1970 e o
atual pagode romântico. Por força de sua presença no cinema, no disco, no rádio e na televisão, especialmente por ocasião
dos desfiles das escolas de samba no Carnaval, o samba carioca também estendeu sua influência aos quatro cantos do país,
proporcionando, entre outras contribuições rítmicas, a invenção do samba-reggae baiano – nova fusão que, a exemplo do
que ocorreu quando do surgimento da bossa nova, põe em evidência a plasticidade e o potencial de sincretismo.

POR QUE AS MATRIZES DO SAMBA NO RIO DE JANEIRO SÃO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL
A dinâmica das trocas culturais e o mercado da música e do entretenimento têm colocado necessidades de mudança para as
matrizes do samba carioca, em especial ao samba-enredo: por exemplo, a eliminação da parte improvisada; a aceleração do
andamento para se atender ao cronômetro do desfile; e a produção “industrial” e, por vezes, desvinculada das comunidades
das escolas com vistas a atender às necessidades (e delírios) de carnavalescos e às demandas de patrocinadores. O samba
de partido-alto também tem sofrido modificações importantes, como a eliminação do improviso e a imposição de limite de
tempo, para se adaptar a necessidades de gravação e comercialização. O samba de terreiro, por sua vez, tem perdido espaço
nas quadras das escolas para outras expressões, o que tem restringido sua função de socialização e agregação.
Entretanto, essas matrizes, ainda que em menor frequência que no passado, são expressões enraizadas e cultivadas, há mais
de 90 anos, no cotidiano das comunidades que habitam morros, subúrbios e bairros populares no Rio de Janeiro. Nesses
espaços, o samba não é simplesmente um gênero musical, mas uma forma de expressão, um modo de socialização e um
referencial de pertencimento. Nesses lugares, nos momentos de lazer, de festa e de congraçamento, as formas tradicionais
de samba ainda se reproduzem, senão absolutas, com certeza, com grande destaque, e a prova dessa vitalidade encontra-se

31. Dossiê de Registro das matrizes do samba no Rio de Janeiro, p. 44-46.
32. Ver MEDEIROS, Alexandre. Batuque na cozinha. Rio de Janeiro: Senac/Casa da Palavra, 2004.
33. Ver depoimento à p. 46 do Dossiê de Registro das matrizes do samba no Rio de Janeiro.
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no panorama da música produzida no Brasil. O samba carioca, constituído a partir dessas matrizes e em suas muitas
variantes, é, hoje, um signo da identidade brasileira para todo o mundo. Internamente, é uma expressão da riqueza cultural
do país e do legado afrodescendente, bem como de segmentos sociais marginalizados por muito tempo das políticas de
promoção de cidadania e de equidade socioeconômica.
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nos novos espaços que vêm conquistando fora dessa geografia tradicional, como os clubes Renascença e Candongueiro,
além de bares e botequins da Lapa.

Ao longo da pesquisa que permitiu a elaboração do Dossiê que compõe o presente Processo de Registro, verificou-se
que pessoas e artistas que valorizam a memória e a tradição do samba preocupam-se profundamente com o crescente
afastamento das comunidades das escolas da produção dos sambas-enredos, assim como com as transformações que
são impostas a essa forma de expressão pela mídia que transmite os desfiles e pelo formato comercial e voltado para o
turismo de aspectos centrais do Carnaval carioca contemporâneo. Esperam que o reconhecimento da importância histórica,
memorial e artística dessa forma de samba colabore nessa reaproximação e resgate aspectos do fazer e do compartilhar
samba-enredo que são especialmente queridos e valorizados. Embora muito difundido e apropriado pelo mercado musical,
o samba-enredo, paradoxalmente, também necessita de salvaguarda. As ações de pesquisa e documentação, incentivo à
produção de estudos biográficos e levantamento da produção musical, que estão recomendadas no Dossiê de Registro para
as formas tradicionais de samba menos difundidas, como o partido-alto e o samba de terreiro, estão também propostas
para o samba-enredo.34 Não com vistas à eliminação da produção comercial e voltada para o espetáculo turístico, mas para
a valorização, o resgate e a difusão de elementos e aspectos patrimoniais que estão sendo esquecidos ou postos de lado.
Uma outra importante recomendação de salvaguarda para as matrizes do samba no Rio de Janeiro diz respeito aos
vários saberes musicais, coreográficos e poéticos ligados a essas formas de expressão, diante do enfraquecimento dos
processos tradicionais de transmissão. Esse enfraquecimento tem levado, especialmente no universo do samba-enredo,
à constituição de escolas de dança para aspirantes a mestre-sala e porta-bandeira, assim como para passistas. A ideia é,
então, valorizar os espaços de prática compartilhada entre velhos e jovens sambistas, investir na promoção de encontros
que propiciem esse compartilhamento e na valorização do conhecimento de mestres cujo saber está desaparecendo, a
exemplo dos versadores de partido-alto e dos solistas de pandeiro e cuíca.35 Por fim, investir na promoção e na difusão
dessas formas de expressão tradicionais para que se tornem mais conhecidas e apreciadas por um público ainda mais
amplo e de fora dos seus redutos tradicionais.
Uma expressão cultural é referência cultural e se torna patrimônio se a ela são atribuídos valores históricos, memoriais,
estéticos, artísticos ou afetivos. Se está enraizada, há gerações, no cotidiano de parcelas significativas da população e
permanece fazendo parte da sua vida. O samba de partido-alto, o samba de terreiro e o samba-enredo envolvem tudo
isso. Mais: independentemente da maior ou menor legitimidade ou dos interesses que animaram essa construção, são, sem
dúvida, a “cara” do Brasil. Constituem uma forma como a nação se vê e é vista por muitos. Por essas razões e por todas as
outras expostas nos documentos que compõem este processo administrativo, recomendamos fortemente a inscrição das
matrizes do samba no Rio de Janeiro, identificadas nas variantes denominadas partido-alto, samba de terreiro e sambaenredo, no Livro de Registro das Formas de Expressão, criado pelo Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.
É o Parecer.
Letícia Costa Rodrigues - Antropóloga
Gerência de Identificação do DPI
Márcia Sant’Anna - Arquiteta
Departamento do Patrimônio Imaterial
De acordo com o Parecer. À Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial,
para as providências de encaminhamento do Processo no 01450.011404/2004-25 à Procuradoria Federal no Iphan.
20 de agosto de 2007
Ana Claudia Lima e Alves
Gerente de Registro do DPI

34. Ver o item Recomendações da Salvaguarda do Dossiê de Registro das matrizes do samba no Rio de Janeiro, p. 120 -123.
35. Idem, 121.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O PROCESSO

O

Processo 01450.011404/2004-25 foi aberto com correspondência datada de 14 de setembro de 2004, assinada
por representantes de três entidades – Centro Cultural Cartola, Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
e Liga Independente das Escolas de Samba – dirigida ao então Presidente do Iphan, em que era solicitado “o
tombamento, como bem cultural imaterial a ser preservado com todas as honras que os bens palpáveis e concretos têm
recebido” [...] “do samba, em especial do samba do Rio de Janeiro” (o grifo é meu). Como primeira justificativa invocava-se
o tombamento, pelo Inepac, na gestão do atual conselheiro Ítalo Campofiorito, da localidade denominada “Pedra do Sal”,
próxima ao cais do porto, enquanto “o berço, o embrião de uma das maiores e mais significativas manifestações culturais
do nosso país: o samba”.

Foto: Acervo Centro
Cultural Cartola,
2007.

A correspondência veio acompanhada de abaixo-assinado com 124 assinaturas.
Em 31 de janeiro de 2005, o Centro Cultural Cartola encaminhou ao Iphan projeto de “Mapeamento do samba carioca:
I – Estação Primeira da Mangueira”, a ser realizado pelo Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ.
A partir desse momento, e durante um ano e meio, conforme relato feito pela Diretora do DPI à Câmara do Patrimônio
Imaterial, em sua 8a Reunião, realizada em Brasília em 14 e 15 de março de 2007, desenrolou-se processo de discussão
quanto ao encaminhamento a ser dado ao pedido de Registro, e do qual participaram o Centro Cultural Cartola, o Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular e inúmeros especialistas. Ficou acordado que a Instrução do Processo de Registro
seria realizada pelo Centro Cultural Cartola, com recursos definidos no Convênio celebrado em 30 de novembro de 2005
entre esse Centro e o Iphan, com interveniência da Fundação Cultural Palmares.
Os trabalhos tiveram como respaldo o Termo de Cooperação Técnica celebrado em 2 de dezembro de 2005 entre a União,
por intermédio da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o Ministério
da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com vistas ao desenvolvimento de esforços conjuntos
de salvaguarda.
Concluída a Instrução do Processo – que resultou na reunião de farto material documental e de detalhado e esclarecedor
Dossiê Informativo –, este foi encaminhado em 22 de agosto de 2007 à Procuradoria Federal do Iphan, junto com o
substancioso Parecer Técnico produzido pela antropóloga Letícia Vianna, da Gerência de Identificação do DPI, e pela
arquiteta Márcia Sant’anna, Diretora desse Departamento. Nada tendo a Procuradoria a opor, foi publicado Aviso no
Diário Oficial da União em 6 de setembro de 2007. Decorrido prazo regulamentar sem que tenham sido apresentadas
contestações, o Processo foi encaminhado ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, cujo Presidente me designou
como Relatora.

DO SAMBA AOS SAMBAS
Essa foi a tramitação de um processo administrativo cujas origens estão na iniciativa, em abril de 2004, do Ministro da
Cultura, Gilberto Gil, e do então Presidente do Iphan, Antonio Augusto Arantes, de anunciar na imprensa a intenção de
encaminhar à terceira edição do programa da Unesco Proclamação das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da
Humanidade a candidatura do samba, com base no reconhecimento nacional mundial dessa manifestação musical, poética
e coreográfica como uma das mais genuínas significativas expressões da cultura brasileira, constituindo inclusive um dos
mais poderosos símbolos de nossa identidade nacional. Entretanto, dados os critérios que norteavam esse programa,
extinto e em parte incorporado à Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, de
2003, essa candidatura, a exemplo do que ocorreu com as do “fado” e do “tango”, não se enquadrava no seu critério
IV (“estão ameaçadas de desaparecimento devido à falta de meios de salvaguarda ou de processos de transformação
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Foto: Sem crédito,
2017.

acelerada”). Além disso, como muito bem observam as autoras do Parecer Técnico, a candidatura do “samba”, tal como
fora apresentada, não se encaixava tampouco na definição de “Patrimônio Cultural Imaterial” expressa no artigo 2 da
Convenção acima citada que,
embora ampla, ressalta a importância do vínculo desses usos, práticas, representações, saberes e expressões com
a vida, a história e o cotidiano de comunidades e grupos sociais. Em suma, Patrimônio Imaterial mais como um
conjunto de práticas e expressões imbricadas na vida social do que como gênero artístico (P/p. 1)
Essas considerações levaram a uma reelaboração da proposta inicial, no sentido de encaminhar a candidatura mais específica
do “samba de roda do Recôncavo Baiano”, que teve o mérito de, além de se enquadrar nos requisitos do programa – pois
se tratava de expressão cultural efetivamente sob ameaça de extinção –, apresentar-se como ponto fulcral da cadeia
histórica e cultural de um conjunto de manifestações musicais e coreográficas do que se pode considerar, no Brasil, o
metagênero “samba”, cujas expressões apresentam várias afinidades e também diferenciações entre si. Essas variantes
incluem “o jongo, o samba rural paulista ou samba de bumbo, o tambor de crioula do Maranhão, o coco nordestino
(também chamado samba de coco) e o samba de roda baiano” (P/p. 2). Desse conjunto, já foram registrados o samba de
roda do Recôncavo Baiano (2004) o jongo do Sudeste (2005) e o tambor de crioula do Maranhão (2007).
Nessa linha de raciocínio, era lógico e imperioso, portanto, que se considerasse a candidatura do “samba carioca” para
Registro, na medida em que constitui a face mais visível do conjunto de expressões mencionado acima. Um dos desafios era
elaborar seu adequado dimensionamento, seja porque, num processo metonímico, se costuma associar o termo “samba” à
versão carioca e considerar o Rio de Janeiro como o “berço” do samba no Brasil, seja porque o samba carioca assumiu em
determinado período histórico o estatuto de “símbolo musical da nacionalidade”, tomando-se em seguida, sobretudo no
exterior, imagem por excelência da música popular brasileira.
A opção foi, portanto, de seguir a trilha dos sambas de batuque ou de umbigada – terminologia utilizada por Oneyda
Alvarenga e outros estudiosos – aberta com o samba de roda, considerado pela maior parte dos pesquisadores como referência
fundamental para a compreensão do modo como se constituiu, no Rio de Janeiro, o universo do samba. Opção acertada e
coerente, a meu ver, com a orientação que vem sendo seguida pelo Departamento de Patrimônio Imaterial no sentido de
procurar preliminarmente delinear séries históricas e mapear as variantes de eixos constitutivos das manifestações culturais
de caráter processual, o que vem sendo feito, por exemplo, com os sistemas alimentares e a diversidade linguística no Brasil.
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Nesse sentido, a ideia inicial de restringir o Processo de Registro aos depoimentos e à produção criativa dos atores mais
antigos do mundo do samba, muitos dos quais integram as “velhas guardas” das escolas de samba cariocas, foi abandonada
a favor de urna perspectiva mais ampla, de se voltar para aquelas “expressões contemporâneas mais representativas da
tradição do samba no Rio de Janeiro – expressões que podem ser vistas como matrizes das várias outras formas de samba
que, foram (e continuam sendo) criadas depois o partido-alto, o samba de terreiro e o samba-enredo (P/p. 4).

Foto: Sem crédito,
2015.

O SAMBA NO RIO DE JANEIRO
A emergência dessas três formas de expressão nas primeiras décadas do século XX teve como cenário inicial a região
central do Rio de Janeiro e se confunde com um momento da evolução urbana da cidade, da região portuária, onde se
situavam a Pedra do Sal, já citada, e a Praça Onze, na Cidade Nova – região denominada por Heitor dos Prazeres como
“a Pequena África” – na direção dos Morro da Providência, da Favela, de Santo Antônio e de outros e dos subúrbios ao
longo da linha férrea.
Essa foi a trajetória dos migrantes, em sua maioria ex-escravos ou libertos, que, devido à decadência da cafeicultura e
da atividade agrícola em geral, vieram de diversas partes do país, afluindo para o Rio de Janeiro em busca de melhores
condições de vida e de trabalho no porto, no comércio, em serviços e nas incipientes indústrias. Trouxeram consigo do
meio rural seus costumes e tradições, ainda muito influenciados por sua origem africana, que encontraram nas casas,
nas ruas e nos bairros da capital novas formas de manifestação.
Os depoimentos de sambistas e os comentários dos pesquisadores apontam as casas das “tias baianas” como centros
irradiadores de manifestações religiosas, artísticas e lúdicas que formaram o caldo de que brotou o chamado samba
carioca em suas diferentes expressões. Nesses espaços de sociabilidade se perpetuavam os cultos aos orixás, se comiam
pratos de origem baiana e também se cantava, dançava e batucava, no salão e no quintal. Os ranchos e blocos que, no
Carnaval, saíam pelas ruas, paravam, em sinal de reverência, em frente às casas das tias, mais tarde evocadas nas alas
das baianas, tradicionais nos desfiles das escolas de samba. Cumpre ressaltar que o repertório musical no Rio de Janeiro
à época era bastante rico e diversificado, com ritmos de origem europeia (polcas, mazurcas), africana (jongo, pontos
de macumba e candomblé, samba de roda) e também formas depois caracterizadas como folclóricas, como o coco
e a embolada.
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Ao diferenciarem a produção musical da Pequena África daquela que se desenvolveu no Estácio, os pesquisadores deixam
evidente a polissemia do termo “samba”: na primeira localidade, samba era a palavra utilizada para designar, principalmente,
as festas – nas ruas e também nas casas – onde as pessoas se reuniam para tocar diferentes tipos de música, do lundu ao
maxixe e ao samba de roda. Já no Estácio, desenvolveram-se ritmos mais apropriados aos desfiles dos blocos e depois das
escolas. Essa diferença foi sintetizada em um depoimento de Ismael Silva para Sérgio Cabral: “O estilo (antigo) não dava
para andar. Eu comecei a notar que havia uma coisa. O samba era assim: tan tatan tan tatan. Não dava. Como é que um
bloco ia andar na rua assim? Aí a gente começou a fazer um samba assim: bum bum paticumbumpruburumdum.”
Essa seria, porém, apenas parte das possíveis explicações para as mudanças que caracterizam o chamado “paradigma do
Estácio”, considerado o ritmo identificado como uma primeira versão do samba carioca. Outros autores apontam para
as diferenças de instrumentação (piano, flauta, clarineta, cordas e metais na Cidade Nova e predominância marcante
da percussão – tamborim, cuíca, surdo e pandeiro no Estácio) e, consequentemente, de perícia técnica dos intérpretes.
Mas mesmo essas hipóteses são objeto de controvérsias, como aponta Carlos Sandroni em seu livro Feitiço decente. Por
exemplo, “Pelo telefone”, de autoria de Donga, o primeiro samba gravado em disco, pela gravadora Casa Edison, em
janeiro de 1917, era considerado por Ismael Silva um maxixe.
A alusão a essas polêmicas só interessa aqui porque demonstram como, a partir de um certo momento, a questão das origens
e da autenticidade do samba produzido no Rio de Janeiro passou a mobilizar os que o produzem e também os que o estudam.
Embutidas nesses debates estão disputas pela primazia de sua “origem” e de sua “criação”, envolvendo questões de etnia,
classe social e contexto cultural, além de aspectos de técnica musical. Essa observação só vem reforçar a evidência de como
esse metagênero foi sendo apropriado pelos diferentes grupos sociais numa relação de pertencimento coletivo.
Na perspectiva do reconhecimento das matrizes do samba carioca como Patrimônio Cultural Brasileiro, essas disputas
interessam no que revelam da complexidade de um processo que envolveu as camadas populares, de origem africana,
mas também, como demonstra Hermano Vianna em seu livro O mistério do samba, intelectuais e artistas da classe média,
os meios de comunicação de massa e a classe política, esta especialmente no período do Estado Novo, quando o samba
foi “oficializado” como expressão máxima de uma identidade nacional. Nesse sentido, a trajetória do samba carioca é
reveladora não apenas da história da cidade, como também da formação da sociedade brasileira, uma vez que ocorreu na
capital do país, com repercussão nacional e internacional.
Esse processo de “oficialização” tem início três anos após o que é considerado o primeiro desfile de escolas de samba,
promovido em 1932 pelo jornal Mundo Sportivo na Praça Onze. Cinco anos antes, em 1938, fora criado o bloco Deixa
Falar, o primeiro a receber a designação de escola de samba, à medida que novidades introduzidas por seus componentes,
como o surdo, logo foram adotadas por outras comunidades da cidade. Em 1935, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro
se torna parceira da promoção do desfile ao lhe garantir subvenção financeira e divulgação.
Com as escolas, vai surgir um novo tipo de samba na cidade, o samba-enredo, cuja estrutura narrativa refere-se
obrigatoriamente ao tema escolhido por cada escola para o desfile do ano, e que precisava também se adequar aos
regulamentos que organizavam os desfiles, como a exigência, por parte do poder público, a partir de 1937, de que os
enredos das escolas tivessem caráter histórico, didático e patriótico.
Essa intervenção no processo criativo – que chegou a se manifestar, em alguns casos, na forma de censura por parte do
Departamento Imprensa e Propaganda – demonstra que “nem todas as formas tradicionais de samba foram reconhecidas
pelo Estado” (P/p. 11), nem divulgadas pela indústria cultural. Mas, por outro lado, a diversidade dos sambas permaneceu
viva nas rodas de pagode e nas quadras das escolas, onde, até os anos 1970, “o tempo destinado aos sambas de terreiro
(mais tarde sambas de quadra) se dividia com a competição interna de escolha do samba-enredo” (p. 131)”.
O fato é que, como consta do texto do Dossiê,
formadas as escolas de samba, o povo carioca passou a contar com uma espécie de passaporte para cantar, dançar
e tocar o samba, hábitos que, nas primeiras décadas do século XX eram violentamente reprimidos pela polícia, que
agia como instrumento do preconceito das classes dominantes contra as manifestações culturais e religiosas dos
negros (D/p. 21).
Além disso, compositores e intérpretes oriundos da classe média contribuíram para a difusão de produções identificadas
como samba pela via do rádio e da indústria fonográfica: Francisco Alves, Noel Rosa, Ary Barroso, Almirante, Braguinha,
Mário Reis e tantos outros.
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A partir da década de 1940, portanto, o samba, já fortemente associado ao Carnaval e às escolas, foi convertido em ícone
da brasilidade, a serviço de um projeto de nação, e até “importado” pela indústria cinematográfica americana na figura
de Zé Carioca com seu pandeiro. Mas foi o impulso dos meios de comunicação de massa e da indústria fonográfica que
contribuiu efetivamente para identificar o samba carioca com o que seria uma “música popular brasileira” e para torná-lo
reconhecido tanto pelas classes populares quanto pelas classes médias e as elites.
Nos anos 1960, inclusive, o “samba do morro” foi apropriado pelos movimentos estudantis de contestação ao regime
militar, como os Centros de Cultura Popular da UNE, e compositores como Zé Kéti, considerado por Ricardo Cravo Albin
como “uma ponte entre os sambistas e a intelectualidade”, que são incorporados em shows e gravações produzidos
por artistas vinculados à bossa nova. Para essa ampliação do público do samba, contribuiu também a criação, fora dos
subúrbios, de espaços voltados para sua difusão. Um dos primeiros foi o Zicartola, que funcionou no centro do Rio de
Janeiro como restaurante e casa de samba e onde pontificavam o compositor Cartola e sua mulher Zica, responsável pela
cozinha.
Por outro lado, a “profissionalização” das escolas terminou por restringir, no seu âmbito, os espaços para as rodas de
samba e também o papel do compositor na organização do desfile. A introdução da variável mercado na produção do
desfile e na divulgação do samba teve vários desdobramentos, como a problematização da questão da autoria, e trouxe

Foto: Acervo Centro
Cultural Cartola,
2006.

uma nova tensão para o universo do samba carioca, sobretudo a partir dos anos 1970. O caráter coletivo da performance,
que prevalece sobre a criação individual na medida em que é o grupo que consagra o sambista, e que, sobretudo no caso
do improviso, participa ativamente do processo de sua apresentação,
passa a sofrer a competição da lógica do espetáculo e do gosto
anônimo do “público”.
Uma prova da vitalidade do samba, porém, é a constante conquista
de novos espaços e a incorporação de novos atores, sem que isso, aos
olhos dos sambistas, comprometa os valores que identificam o samba
de raiz. Nas últimas décadas do século XX, artistas como Clara Nunes,
Beth Carvalho, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho
e grupos como o bloco Cacique de Ramos, o conjunto Fundo de
Quintal e, mais recentemente, o grupo Semente, alcançaram grande
sucesso com gravações de composições de sambistas ligados às
matrizes do samba e terminaram por atrair a atenção do público para
as rodas de samba e os pagodes. É importante esclarecer, conforme
demonstram Roberto Moura e Nei Lopes, que não se trata de um
revival das rodas de samba tal como ocorriam nas casas de subúrbio
e nos morros nas primeiras décadas do século XX, mas de reuniões
em botequins e outros espaços abertos ao grande público, como
o do Clube Renascença no Andaraí, e os da Lapa revitalizada, que
atraem as classes médias das Zonas Sul e Oeste, integrando, inclusive,
a programação de agências de turismo.
Mas, ao lado dessas novas formas de difusão do samba, a prática
de tocar partido-alto e sambas de terreiro nos quintais das casas e
botequins dos subúrbios, em rodas de samba e pagodes, ainda que
tenha perdido espaço nas escolas de samba, permanece viva em
bairros populares da cidade.
Enfim, face à diversidade de formas musicais que se abrigam sob o
termo “samba”, é indubitável que o samba carioca tem como matrizes
desenvolvidas no Rio de Janeiro o partido-alto, o samba de terreiro e
o samba-enredo, cujas características enquanto expressões musicais e
vetores de costumes e formas de sociabilidade constituem o objeto da
documentação apresentada para fundamentar o pedido de Registro.
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PARTIDO-ALTO, SAMBA DE TERREIRO E SAMBA-ENREDO
Foto: Sem crédito,
2015.

No alentado Dossiê produzido pelo Centro Cultural Cartola, esses três tipos de samba são descritos no “aspecto rítmico,
na sonoridade, na estrutura harmônico-melódica e nas formas de algumas canções consideradas típicas de cada um dos
universos abordados” (p. 23). A estes itens, cabe acrescentar os ambientes em que ocorrem, o que leva a uma primeira
distinção entre partido-alto e samba de terreiro, de um lado, e samba-enredo de outro.
Dos três tipos de samba identificados como matrizes do samba carioca, o partido-alto “talvez represente mais que os outros
uma certa ancestralidade” (D/p. 24). Cantado na forma de desafio por dois ou mais contendores, é, segundo Nei Lopes,
composto de “uma parte coral (refrão ou “primeira”) e uma parte solada com versos improvisados ou do repertório tradicional,
os quais podem ou não se referir ao assunto do refrão,” (D/p. 26-27) acompanhados por instrumentos de corda e percussão.
A sonoridade dominante deve ser a do solista, o que seria um diferencial em relação ao samba de terreiro e ao sambaenredo. Nesse sentido, relaciona-se com o lundu, o samba rural paulista, o samba de roda do Recôncavo e outras práticas
musicais que o antecederam. Dos três tipos de samba aqui referidos, é também o que menos se adapta à difusão pelos meios
de comunicação de massa, pois seu traço mais característico é a improvisação, emulada pelo ambiente propício das rodas de
samba. Gravado ou apresentado em shows, o samba de partido-alto fica comprometido em sua capacidade de sintonia com
o momento de sua execução, do mesmo modo como ocorre com o mito quando cristalizado numa narrativa escrita.
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Já o samba de terreiro tem como principal característica diferenciadora o contexto onde ocorre, que pode ser tanto o quintal
de uma casa de família quanto, mais especificamente, a área comum de uma escola de samba, sua parte “de dentro”. Nesse
sentido, caracteriza-se mais “como uma prática sociomusical do que como um tipo específico de samba, cujos elementos
poderiam ser isolados e descritos” (D/p. 31). Seu reconhecimento enquanto tal depende da comunidade: “Apenas o
grupo de pessoas autorreconhecido como sambistas das escolas tem legitimidade para designar determinado samba ou
grupos de samba como sendo ‘de terreiro’” (D/p. 31). Em termos gerais, é possível distinguir dois tipos: aqueles em que
há espaço para improviso e aqueles de estrutura fechada, cuja elaboração é anterior ao momento da performance. Com a
profissionalização dos desfiles, os terreiros cederam lugar às quadras, e esse tipo de samba, de expressão eminentemente
gregária e comunitária, desde os anos 1970 vem deixando as escolas, recolhendo-se a espaços de menor visibilidade.
O chamado samba-enredo foi, num primeiro momento, um samba de terreiro adequado a determinado tema de uma
escola. Mas, devido às exigências para a organização dos desfiles já mencionadas, a predominância da narratividade o vai
distanciando do samba de terreiro, desaparecendo também qualquer espaço para o improviso. Até sua temática, como
já vimos, passou a ser objeto de regulamentação, o que contribuiu para esvaziar seu potencial de crítica e de irreverência.
Ao se propor a desenvolver uma história, o samba se alonga num monólogo produzido por seus autores. Essa situação vai
predominar até a década de 1970, quando novos interesses, como o de atrair o público para os desfiles, e o de satisfazer às
exigências da indústria fonográfica, fazem com que “a forma vire fôrma” (D/p. 40). Retorna o refrão e o ritmo se acelera,
processo considerado “um afastamento das matrizes do samba-enredo” (D/p. 40) na medida em que essas mudanças
“mascaram as nuances rítmicas da levada da bateria, reduzem o potencial de interpretação dos cantores e escondem a
riqueza dos caminhos melódicos e harmônicos, além de trazerem significativas consequências coreográficas.” (D/p. 40)
Mesmo afetadas pelo impacto das mudanças no mundo do samba, essas matrizes foram seminais para a aparição de novas
formas de grande penetração junto ao público, como o samba de breque, o samba-canção e mesmo a bossa nova, que surge
em diálogo com os sambas que a antecederam. Mas, a partir das últimas décadas do século XX, “pode-se observar uma
redução na valorização dessas matrizes do samba, com a diminuição dos espaços tradicionais para a sua manifestação,” (D/p.
114), ainda que novos espaços para o samba tenham sido abertos em contextos sociais e culturais diferenciados.

CONCLUSÃO
Qual o sentido então de propor o Registro das Matrizes do samba do Rio de Janeiro: partido-alto, samba de terreiro, samba-enredo como Patrimônio Cultural Brasileiro? Em que medida uma intervenção dessa natureza – a outorga de um título por
parte do Estado e as consequentes elaboração e implementação de um plano de salvaguarda – contribuiria efetivamente
para preservar os valores identificados nessas formas de expressão, sem a pretensão de engessá-las ou de lhes cobrar uma
“autenticidade” enquanto fidelidade a certos traços, o que, nas circunstâncias atuais, soaria como artificial?
Essas perguntas estão necessariamente presentes em todas as decisões quanto aos processos de Registro, mas as respostas
só podem ser buscadas na análise de cada situação particular.
No caso das expressões propostas enquanto matrizes do samba carioca, há que, primeiramente, especificar os valores que
se deseja preservar. Como traço mais forte e recorrente, sobressai o caráter comunitário presente em todas as três, não
necessariamente na criação, mas sem dúvida na execução e na recepção. Esse traço, para Roberto Moura, é sintetizado
na roda de samba, enquanto lócus gregário, de fruição desinteressada e de participação ativa – ainda que possa até ser
silenciosa – de todos os presentes. E o ambiente caloroso e estimulante que propicia a emergência de outro traço muito
valorizado pelos sambistas consagrados em suas comunidades: a improvisação, a capacidade que tradicionalmente revela
grandes talentos. A riqueza rítmica, melódica e lírica dessas três formas de expressão, sem dúvida ameaçada pela influência
dos meios de comunicação de massa que, coerentes com sua lógica de consumo, pressionam no sentido da adequação a
um gosto padronizado, deve ser objeto de especial atenção em um plano de salvaguarda.
Mas há ainda um aspecto mais complexo e sutil a considerar, amplamente reconhecido pelas pessoas próximas a essas
matrizes do samba, e justamente enfatizado no Parecer Técnico:
O crescente afastamento das comunidades das escolas da produção dos sambas-enredos, assim como [...] as
transformações que são impostas a essa forma de expressão pela mídia que transmite os desfiles, e pelo formato
comercial e voltado para o turismo de aspectos centrais do Carnaval carioca contemporâneo (P/p. 16).

165

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL
Foto:
Acervo Museu do
Samba, 2015.

Essa situação compromete profundamente as formas tradicionais de transmissão do samba, baseadas na oralidade,
na convivência, na observação e na participação. É desse modo que se consolida, desde a infância, um sentimento de
experiência compartilhada e um sentido de pertencimento a uma comunidade, entendida esta tanto como a família e os
grupos que se reúnem para sambar quanto uma “comunidade imaginada” mais ampla que tem o samba como referência
fundamental em suas vidas.
Comprovação desse fortíssimo papel que o samba carioca, sobretudo em suas três matrizes, exerce enquanto referência
para a construção de identidades coletivas e mesmo individuais é o tom afetivo e de admiração com que é mencionado nas
infinitas letras de samba sobre o samba, ou seja, que têm o samba como tema.
Tem toda pertinência, portanto, a ênfase presente nas recomendações do Dossiê para que as medidas de salvaguarda se
voltem prioritariamente para “a valorização dos espaços de manifestação originais dessa arte e dos sambistas tradicionais,
em especial as velhas guardas” (D/p. 118) com base na
articulação das comunidades de sambistas, em especial os identificados como depositários reconhecidos da
tradição e dos saberes envolvidos nas práticas de partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo, que detalharão
as dificuldades que enfrentam e suas necessidades para a plena realização dessas formas de expressão (D/p. 120).
Nesse sentido, como primeiro resultado do processo de discussão desenvolvido para a produção do Dossiê, foram sugeridas
as seguintes medidas de salvaguarda:
1.

Ampla pesquisa e documentação, tanto dos três tipos de samba enquanto formas de expressão artística quanto
de sua história e da biografia de seus principais representantes. Considero de especial urgência o “levantamento
da produção musical, com a recuperação (e gravação) de letras e melodias de partidos-altos sambas de terreiro e
sambas-enredo, visto que parte significativa da produção das comunidades de sambistas, principalmente a mais
afeita às formas tradicionais, de caráter não comercial, não foi registrada (D/p. 120);

2.

Formação de pesquisadores dentro das diversas comunidades de sambistas de modo a que possam se tomar os
agentes da salvaguarda de seu Patrimônio Cultural.
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3.

Promoção e documentação de encontros entre sambistas mais velhos e as novas gerações, visando à transmissão de
conhecimentos, pois “a prática é a primeira escola do samba” (p. 121);

4.

Criação de centros de memória e referência do samba dentro das comunidades ou na Cidade do Samba, de modo
a “facilitar aos sambistas o acesso aos estudos, investigações acadêmicas e acervos de imagem e de som sobre o
samba no Rio” (D/p. 122), a exemplo do espaço que acaba de ser criado para o samba de roda em Santo Amaro
da Purificação (BA).

Essas e outras iniciativas são propostas “não com vistas à eliminação da produção comercial e voltada para o espetáculo
turístico, mas para valorização, resgate e difusão de elementos e aspectos patrimoniais que estão sendo esquecidos ou
postos de lado” (P/p. 16).
Enfim, trata-se de viabilizar o conhecimento e a valorização da diversidade de linguagens e práticas referentes ao partido-alto, ao samba de terreiro e ao samba-enredo, das formas de sociabilidade que as propiciam, e também dos sentidos e
valores a elas atribuídos, assegurando, assim, a preservação de “modos de criar, fazer e viver” (CF art. 216).
Por todos esses motivos, e acompanhando a solicitação expressa no Dossiê, no Parecer Técnico e no abaixo-assinado anexado
ao pedido inicial, sou inteiramente favorável ao Registro das Matrizes do Samba Carioca no Livro das Formas de Expressão.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2007
Maria Cecilia Londres Fonseca
Conselheira

Foto: Sem crédito,
2006.
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MODO ARTESANAL DE FAZER QUEIJO DE
MINAS NAS REGIÕES DO SERRO, DA SERRA
DA CANASTRA E SALITRE/ALTO PARANAÍBA
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo sobre o pedido de Registro do Queijo Artesanal do Serro, a ser inscrito no Livro dos
Saberes como Patrimônio Cultural Brasileiro, em atenção à solicitação da Secretaria de Estado de Cultura de Minas
Gerais, com anuência da Associação dos Amigos do Serro (Aaser), dirigida ao Sr. Carlos Henrique Heck, então
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 30 de agosto de 2001.
Naquele ano, o então Departamento de Identificação e Documentação (DID) abriu o Dossiê de Estudos R 06/01, referente à
demanda apresentada pelos proponentes citados, qual seja, o Registro do Queijo Artesanal do Serro, um saber e um modo
de fazer tradicional, que remete ao processo de ocupação da região mineradora no atual Estado de Minas Gerais. Um bem
cultural de referência à identidade mineira e aos brasileiros, de modo geral. Tal pedido teve por base o estudo elaborado
por Maria Coeli Simões Pires com fotos de autoria de Cordeiro Simões Ribeiro,1 encaminhado junto ao pedido de Registro
do Queijo do Serro.
Após abertura do Dossiê de Estudos 06/01, deu-se início ao referenciamento e à documentação deste bem cultural por
meio do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC/Iphan/MinC). O trabalho se desenvolveu através de uma parceria
entre o Departamento de Patrimônio Imaterial, sob a supervisão da atual Gerente de Registro, Ana Claudia Lima e Alves,
e a 13a Superintendência Regional, tendo como responsável pela gestão do Projeto, em sua fase definitiva, a historiadora
Simone Monteiro Silvestre Fernandes, do Escritório Técnico I de Ouro Preto.
O estudo desenvolvido ao longo deste processo permitiu sistematizar conhecimentos relacionados ao contexto cultural de
produção, circulação e consumo dos Queijos Artesanais do Serro.
Paralelamente a esse processo de referenciamento e documentação, produtores, a sociedade civil, instituições públicas
e privadas do Estado de Minas Gerais já vinham envidando esforços para que a produção do queijo artesanal de Minas
não acabasse. Esses esforços diziam respeito ao controle sanitário dos rebanhos e à sistematização de informações e
conhecimentos produzidos de maneira esparsa no âmbito das instituições técnicas e acadêmicas do Estado.

1. Processo de Registro do Queijo Artesanal, p. 5-67.
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O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) passou a credenciar produtores em conformidade estrita com medidas sanitárias
estabelecidas pela legislação vigente.

2

A Empresa de Assistência Técnica Rural (Emater/MG), por sua vez, além de fornecer assistência técnica aos produtores da região,
passou a desenvolver estudos buscando agrupar os municípios mineiros produtores do Queijo Artesanal, circunscrevendoos em regiões de acordo com as características técnicas, orgânicas e de consumo do produto. Diversos pesquisadores de

Foto da esquerda:
Rodolfo Cruz, 2006.

Foto acima:
Izabel Chumbinho,
2004.

universidades de Minas Gerais e Centros de Estudo estaduais vinham se dedicando a estudos de identificação das características
organolépticas,3 dos queijos regionais e das condições específicas climatológicas e edáficas4 das regiões produtoras do queijo.
Todo esse esforço conjunto possibilitou concluir que, apesar do mercado tender a estabelecer uma denominação única à
variedade de queijos artesanais produzidos no estado, essa diversidade decorre não só de características naturais, técnicas e
materiais distintos, mas, também, de mecanismos de apreensão e significados outros que redundaram no estabelecimento de
tipos como Serro, Alto Paranaíba ou Cerrado (Salitre), Canastra, Araxá, Sul de Minas.5
Esta constatação levou ao redimensionamento do Dossiê de Estudos 06/01 e do objeto do pedido de Registro de modo a
contemplar a totalidade do bem cultural que importa reconhecer e preservar como Patrimônio Cultural brasileiro: os Queijos
Artesanais de Minas, e não tão somente o Queijo Artesanal do Serro.6
A pesquisa histórica, de campo, etnográfica, bibliográfica se ampliou no sentido de atender a essa nova demanda. À
Instrução, o conhecimento e a documentação gerados pelo Inventário já realizado sobre a região do Serro juntaram-se
2. Lei Estadual no 14.185 de 31/01/2002 que dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal. Decreto no 42.645 de 05/06/2002 que
regulamenta a Lei Estadual no 14.185. Portaria 517 de 14/06/2002 que estabelece normas de defesa sanitária para rebanhos fornecedores de leite para
produção de Queijo Minas Artesanal. Portaria 518 de 14/06/2002 que dispõe sobre requisitos básicos das instalações materiais e equipamentos para
a fabricação do Queijo Minas Artesanal. Portaria 523 de 03/07/2002 que dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias e boas práticas na manipulação e
fabricação do Queijo Minas Artesanal.
3. Relativo às propriedades do leite.
4. Relativo às características e composição do solo.
5. Cf. p. 94 e 95 do Processo. Parecer da equipe técnica responsável pela Instrução do processo, coordenada por José Newton Coelho Meneses.
6. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Minas Gerais (Iepha/MG) desenvolveu pesquisas específicas na região do Serro. Em 7 de agosto de 2002, o Queijo
Artesanal do Serro foi registrado como Patrimônio Imaterial do Estado de Minas Gerais. Ver Apenso I do Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas.
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aqueles das regiões do Alto Paranaíba e da Serra da Canastra. As demais regiões produtoras como a região de Araxá e sul
de Minas poderão ainda vir a ser inventariadas e o material resultante desta pesquisa será incorporado ao processo.
A documentação decorrente desta pesquisa consta do processo administrativo no 01450.012192/2006-65, aberto em
21 de setembro de 2006 pelo Departamento de Patrimônio Imaterial, e reflete, em sua organização, essa inflexão. Seu
corpo de Anexos e Apenso também foi organizado de acordo com estas duas etapas do processo: a conclusiva, relativa ao
processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas, e a primeira, relativa ao Registro do Queijo do Serro, a saber:
> Anexo I – Fichas do Inventário de Referências Culturais dos Queijos Artesanais de Minas (volume II);
> Anexo II – CD-ROM – versões digitais do Dossiê Interpretativo e do INRC;
> Anexo III – Acervo fotográfico digital – Queijo Artesanal de Minas;
> Anexo IV – Acervo audiovisual – DVD/VHS Queijo artesanal de Minas;
> Anexo V – Acervo audiovisual – versão Betacam;
> Anexo VI – Fitas de áudio – Queijos artesanais de Minas – 18 fitas K-7;
> Anexo VII – Fichas do INRC do Queijo do Serro;
> Anexo VIII – Acervo fotográfico da região do Serro;
> Anexo IX – Acervo audiovisual – DVD – Queijos artesanais do Serro;
> Anexo X – CD-ROM Projeto e relatórios de pesquisa – Queijo do Serro;
> Anexo XI – Documentos textuais avulsos;
> Apenso I – Cópia do processo de Registro do Modo de Fazer Queijo Artesanal do Serro no Livro de Saberes –
Iepha/Minas Gerais.
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O OBJETO DO REGISTRO
Os Queijos Artesanais de Minas, produzidos a partir do leite cru, compõem um conjunto simbólico abrangente e complexo
que é tradição e tradução da terra e da cultura das Minas Gerais.7 Sua produção envolve um espaço físico natural,
mas que tem muito mais do tempo e da história do que se pode imaginar. O queijo artesanal de Minas é, portanto, território
cultural complexo.8

Foto:
Izabel Chumbinho,
2004.

O queijo de Minas artesanal se sustenta em uma receita que tem origem senão atemporal, decerto em tempos imemoriais:
leite cru, coalho e fermento.9
Conta a lenda que o queijo teria sido desenvolvido por Aristeu, um dos filhos de Apolo, rei da Arcádia, 12 mil anos antes
do nascimento de Cristo. Na verdade, não se sabe ao certo a origem do queijo, mas inúmeros documentos comprovam sua
antiguidade: os egípcios estão entre os primeiros povos a consumir o queijo. Ao que consta, coube aos romanos a expansão
desse modo de fazer pari passu à expansão de suas fronteiras. Dos processos inquisitoriais sob a guarda da Cúria Episcopal
de Udine nos chega uma interessantíssima história de um moleiro friuliano, de nome Menocchio, condenado por criar uma
cosmogonia baseada no processo de putrefação dos queijos.10
Enfim, o queijo é um daqueles produtos relacionados à capacidade de observação humana associada à necessidade de
conservação de alimentos que são altamente perecíveis, como é o caso do leite.

7. Ver Dossiê Interpretativo, p. 101.
8. “Território é um modelo explicativo que tem a base em um produto cultural que congrega em si interesses,
motivações, utilidades e valores para uma determinada coletividade. Ele é físico e material e é, também, cultural e imaterial”. Ver Dossiê Interpretativo, p.
81-82.
9. Tradicionalmente, o coalho era obtido de espécies vegetais ou de partes do estômago seco dos animais. Hoje em dia, o coalho utilizado é o industrial.
Quanto ao fermento, nas regiões de produção artesanal documentadas no Dossiê, esse fermento recebe o nome de pingo e é obtido a partir da dessora do
queijo após sua salga.
10. GINZBURG, Carlo. Os queijos e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
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A história da produção do queijo artesanal em diferentes regiões do atual Estado de Minas Gerais se associa à chegada dos
portugueses à região, consequência da descoberta do ouro e dos diamantes no decorrer dos séculos XVII e XVIII.
É importante observar que a pecuária não se desenvolveu na região após a decadência da atividade mineradora. Como
afirma José Newton Coelho Meneses, “como descobriu o mítico Rei Midas, por mais atraente que seja o ouro, não é
possível sustentar a vida apenas com base nesse metal precioso”.11 Esse desenvolvimento da pecuária na região mineradora
ocorreu no contexto das necessidades de abastecimento da região e a produção de queijo está associada a este cenário,
que se pauta pelo desenvolvimento de atividades econômicas diversas como a agropecuária, o artesanato, a prestação de
serviços e, é claro, a mineração. Há inúmeros documentos que tratam da produção de leite e seus derivados, como o queijo
artesanal, desde o início do século XVIII, o que vem reiterar a prática deste modo de fazer em períodos característicos do
auge da mineração. Um desses documentos, inclusive, fala de outros usos dados ao queijo que não o alimentar: em 1772,
o Conde de Valadares exigia que os agentes da Coroa furassem os queijos que passassem pelos postos de fiscalização na
região do Serro Frio, para verificar se estavam sendo usados como veículo de contrabando de ouro e diamantes.12
Nesse processo de ocupação da região por “aventureiros” portugueses, observou-se uma significativa similaridade entre as
características geográficas (clima, relevo e vegetação) da região da Serra do Espinhaço, do Salitre e da Canastra e aquelas
da Serra da Estrela em Portugal.
Nessa região de Portugal, a produção de queijo a partir do leite de ovelhas cru remonta há tempos muito antigos. As
características do queijo dessa região têm relação estreita com o relevo das montanhas daquela serra associado às suas
coberturas vegetais e ao inverno rigoroso. Além disso, o uso do extrato da flor e dos brotos do cardo13 como coalho e o
sistema de prensagem manual caracterizavam a produção de um queijo com consistência e sabor específicos.
Em Minas Gerais, o queijo artesanal também é sinônimo das suas serras. Serra da Canastra, Serra do Espinhaço, Serra do
Salitre. Lá, a 1.200 m de altitude, nascem os rios São Francisco, Jequitinhonha e Paranaíba, respectivamente. A história da
fabricação do queijo artesanal em Minas é fruto de um processo de amadurecimento e consequente adaptação do homem
a este ambiente, produzindo nesse percepções, significados, apreciações, conhecimentos e sentidos que irão constituir
referências para a construção de sua identidade.
As dificuldades de acesso inerentes ao relevo acidentado dificultavam o comércio leiteiro naquelas regiões. Este mesmo
relevo inviabilizava a exploração do gado de corte. Luciano Carvalho Machado, proprietário da Chácara Esperança e
produtor do Município de Medeiros na região da Serra da Canastra, sintetiza em uma frase estes 300 anos de história de
integração do homem ao meio ambiente nas Minas Gerais: “A região convida a gente a fazer queijo”.14
Podemos interpretar esse convite como uma junção de elementos a princípio desfavoráveis – limitações impostas pelo
relevo ao desenvolvimento de outras atividades econômicas – e de elementos favoráveis à criação de gado leiteiro – o clima
adequado, as suas forragens naturais, seu solo, sua altitude.
Durante o século XVIII, os queijos eram vendidos por tropeiros que levavam esse produto pelas serras e rios da região.
Os problemas de transporte e as necessidades de conservação do produto exigiam um queijo bem curado. A fatura
do queijo artesanal na região prosperou e se expandiu nessa conjunção de circunstâncias, chegando ao século XIX –
como nos afirmam inúmeros relatos de viajantes e naturalistas que visitaram a região no período (Auguste Saint-Hilaire,
Jean-Baptiste Debret, Johann Emanuel Pohl, John Mawe, Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied) – sem grandes alterações
em seu processo de fabricação.
As diferentes características regionais de cada uma dessas serras deram origem a uma variedade de sabores, consistências e
aparências específicas a partir de um modo de fazer e de uma tradição secular que os portugueses trouxeram e adaptaram
em Minas Gerais. Nas palavras de Dorvalino Campos Júnior, proprietário da fazenda Cedro e produtor de Queijo Artesanal no
Serro, na fatura do queijo há “uma parceria silenciosa entre homem, terra, rocha, rios, capim, vaca, clima, história e bactérias”.15

11. MENESES, José Newton Coelho. O continente rústico. Abastecimento alimentar nas Minas Gerais setecentistas. Diamantina: Maria Fumaça, 2000. p. 13.
12. Ver Dossiê Interpretativo, p. 21. Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas.
13. O cardo é um vegetal de flores rosadas ou amarelas, folhas acinzentadas com espinhos e caule ereto com revestimento piloso. É tido como uma praga das
forragens. Ver Dossiê Interpretativo, p. 27.
14. Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
15. Revista Globo Rural. Reportagem: “Artesãos do futuro”. Edição 200 – jun. 2002.
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> Ordenha (que pode ser manual ou mecânica desde que observados anteriormente os procedimentos de
higienização dos úberes e feito o teste de CMT para diagnóstico negativo de mamite);
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Poderíamos resumir este processo de fatura nas seguintes etapas comuns às regiões mineiras:

> Adição do coalho e do pingo;
> Aqui reside uma questão importante para a produção do Queijo Artesanal de Minas: o pingo é o “DNA” do
queijo. Nele, está condensado o ecossistema da região (as peculiaridades do relevo, das forragens naturais, da água,
do clima). É ele que faz um queijo do Serro se diferenciar de um da Canastra ou do Alto Paranaíba (Salitre). Neste
fermento natural, se aglutina todo um conjunto de bactérias lácticas específicas de cada região que constitui o elo
entre o passado e o futuro. Por isso, afirmamos que o queijo artesanal de Minas é alimento vivo. Quando o leite é
pasteurizado, há a diminuição da periculosidade do alimento, uma vez que são eliminados microrganismos nocivos
ao homem, mas, ao mesmo tempo, há um empobrecimento da biodiversidade pela homogeneização do produto
final, o que não ocorre quando o leite é usado cru. O pingo é recolhido a partir do soro que drena dos queijos após a
salga. E este momento não foi escolhido aleatoriamente. O sal grosso depositado em uma das superfícies do queijo
neutraliza bactérias consideradas prejudiciais para o consumo do ser humano e garante as boas condições do pingo
que será utilizado no dia seguinte para a composição de nova leva de queijos;16
> Período de coagulação (de até 90 minutos segundo as atuais normas sanitárias);
> Corte da massa e mexedura;
> Dessoragem, enformação e prensagem manual (esta pode ser feita com a ajuda de um pano17 ou com o uso
das mãos);
> Viragem, salga e recolhimento do pingo;
> Nova salga, maturação e grosagem (acabamento).

Em todo o Estado de Minas Gerais, esse modo de fazer queijo artesanal é relativamente homogêneo, conhecendo-se
adaptações que têm origem na relação do homem com a terra, com o alimento, com a tradição e que a modernidade
insiste, às vezes, em apartar. Na região do Serro, por exemplo, a fatura do queijo é um trabalho essencialmente masculino,
o que difere da região do Alto Paranaíba e da Canastra, onde as mulheres assumem essa tarefa. Outra diferença diz respeito
ao uso ou não de um pano de algodão na prensagem do queijo. No Serro, essa prensagem é feita com as mãos, enquanto
na Canastra e na região do Alto Paranaíba o uso desse pano de algodão é comum, produzindo um queijo com menor
umidade, se comparado com o do Serro. Na Canastra, o queijo artesanal é consumido mais curado, enquanto, no Serro, o
queijo mais apreciado é o “verde”, com menos tempo de cura.
Portanto, às especificidades físico-naturais próprias (pastagens naturais típicas e o desenvolvimento de bactérias específicas
que se multiplicam em microclimas) somam-se formas de viver, preferências gastronômicas, significados atribuídos,
sentidos e simbologias que irão compor o que José Newton Carvalho Meneses denomina território cultural, ou seja as
identidades e sentidos que vão sendo construídos a partir da adaptação do homem ao território e que lhe conferem um
sentimento de pertencimento àquela comunidade.18
O Queijo Artesanal de Minas é resultado, portanto, não só da materialidade do leite, mas, também de um conhecimento,
de um saber fazer passado de “pai para filho”, construindo, nessa trajetória, identidades e padrões de sociabilidade
característicos daqueles que fazem o queijo artesanal, além da própria sustentabilidade da família associada a todo um
processo de dinamização da economia dos municípios mineiros onde é visto como atividade fundamental da fazenda.
A produção de queijo artesanal em Minas Gerais é tarefa diária, presente em 364 dos 365 dias do ano. A exceção é a Sexta-feira Santa, quando o leite é distribuído pela vizinhança ou usado no fabrico do doce de leite.

16. Revista Globo Rural. Reportagem: “Artesãos do futuro”. Edição 200 – jun. 2002.
17. Chamado de “volta ao mundo” na região do Salitre.
18. Ver Dossiê Interpretativo, p. 101. Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas.
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Os depoimentos recolhidos ao longo da Instrução do processo de Registro e
apresentados no Dossiê Interpretativo que o integra reiteram essa dinâmica.
O queijeiro Francisco Pereira de Jesus da fazenda Engenho da Serra, no Serro,
afirma categoricamente: “Fazenda sem queijo é como casa com velório”.19
Ou ainda, de Modestino Ferreira Neto: “A fazenda tem que ter o queijo. Se
não tiver o queijo, não é fazenda. É outro lugar”.20
Esta fazenda mineira a que nos referimos é quase autossuficiente e o queijo
é o produto que une os fazeres. Segundo Luciano Carvalho Machado, ele dá
origem a uma genuína cadeia alimentar: “[...] a vaca nos dá o leite, o queijo
dá o soro. Com o soro, engorda porco, cachorro, galinha”. E reitera: “Em
fazenda que não se produz queijo, até os cachorros são magros”,21 indicando
o aproveitamento dos subprodutos do processo da fatura do queijo, como o
soro (usado na alimentação dos animais da fazenda), e da rala na elaboração
de pão de queijo, broas e outras “quitandas”22 típicas da região. Em algumas
localidades, há também o costume de confeccionar o merendeiro, queijo
de tamanho menor feito a partir da sobra de massa insuficiente para a fatura
de um queijo de tamanho normal.
Ainda sobre a cadeia alimentar estabelecida pela fatura do Queijo Artesanal,
Wilson José Rocha23 confirma: “Com o soro, eles alimentam um porco que vem
a produzir a carne, a banha. Ele traz movimento dentro da propriedade. A propriedade continua viva, ela é ativa, as pessoas estão participando...”.24 Ou ainda, nas palavras de Dorvalino Campos Junior, da Cedro, no Município de Serro:
O queijo não é só queijo. É também soro: 87% da ordenha volta para
o cocho. Engordo e vendo 140 leitões por ano a um custo 70% mais
baixo, graças à dessora. Tem ainda a rala do queijo, que sobra do
acabamento das peças. É o melhor ingrediente do pão de queijo [...].25
Portanto, a produção do Queijo Artesanal de Minas dá sentido ao fazer e
confere identidade a quem faz o queijo na fazenda. É tradução da terra e da
cultura dos mineiros.
Os modos de fazer e as técnicas e tecnologias que envolvem o processo
produtivo dos alimentos a partir do mundo natural distinguem
identidades e formatam patrimônios regionais e grupais. Essa é uma
essencial questão para nós: não dissociar o alimento do homem que
o produz, o consome e o transforma, dando significados especiais ao
seu fazer.26
Para o mineiro, “o queijo tem que estar na mesa no café da manhã, no
almoço e na janta. É muito mais valorizado do que uma carne de primeira”.27

19. Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas –
Anexo IV a).
20. Idem.
21. Idem.
22. Nesse caso, nos referimos a pães, broas, bolos, biscoitos produzidos a partir do queijo artesanal.
23. Emater/Salitre.
24. Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas –
Anexo IV a).
25. Revista Globo Rural. Reportagem: “Artesãos do futuro”. Edição 200 – jun. 2002.
26. Ver Dossiê Interpretativo, p. 15.
27. Depoimento de José Roberto Corrêa Miguel da Emater/São Roque de Minas. Processo de
Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
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Mineiro, quando se assenta à mesa para pôr em dia a conversa, gosta de fazê-lo em torno de um queijo, que vai
sendo partido em fatias finas e consumido enquanto se “joga conversa fora”. Quanto mais a conversa dura, menos
queijo vai ficando na tábua, menos questões deixam-se para resolver. Se a mesa está na cozinha da casa, melhor é
o ambiente, pois a cozinha, para a cultura das Minas, convida à intimidade, à conversa franca.28
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É também sinônimo de fartura e hospitalidade.

Da fazenda mineira, o queijo artesanal ganhou, se não o mundo ainda, as prateleiras de diversos mercados e a mesa do
consumidor urbano em diversas regiões do país, tornando-se uma referência da mineiridade.
Portanto, de onde começamos, nas serras das Gerais do século XVIII, quando a necessidade de conservação do leite levou
à adaptação de um fazer tradicional dos portugueses da Serra da Estrela, chegamos à transformação desse produto em
símbolo da identidade mineira, um produto da cultura, que abarca história, valores, motivações, utilidades que transformam
seu fazer e saber, no seu ser.29 “A identidade que o queijo artesanal de Minas Gerais e o seu modo de fazer conferem à
comunidade que se envolve com sua produção e ao mineiro, de modo geral, justifica o conhecimento e o seu Registro como
Patrimônio Cultural”.30

O REGISTRO DO QUEIJO ARTESANAL DE MINAS
Produtos perfeitos e sem alma estão disponíveis a preços cada vez menores. Aqueles produtos que trazem casos,
história, aventura, que a natureza levou milhões de anos construindo, estes sim, são valores fortes à medida que o
mundo se globaliza.31
Em maio de 2001, o Ministério Público deu um ultimato ao Queijo Artesanal de Minas: ou ele se enquadrava nos padrões
oficiais estabelecidos pela legislação sanitária de 195232 ou sairia do mercado. O mais interessante é que tal legislação de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal ignorava produtos feitos a partir do leite cru. Só se referia
ao leite e aos derivados pasteurizados. Portanto, os laticínios não pasteurizados eram alimentos “clandestinos”. Portanto,
não se tratava de se enquadrar ou não, mas, sim, de deixar de produzir o queijo a partir do leite cru. Esta postura era
determinada por uma compreensão de que o leite cru e seus derivados seriam incompatíveis com a segurança alimentar. É
fato mais do que reconhecido que o processo de pasteurização do leite evita transmissão de doenças, mas ao fazê-lo reduz
ou elimina bactérias lácticas benéficas, os chamados fermentos naturais, alterando seu sabor.
A partir desse alarme, os produtores de queijo artesanal das diferentes regiões do estado de Minas Gerais, a sociedade civil,
por meio de suas associações, o poder público e a iniciativa privada se organizaram, aglutinando esforços para conseguir
manter a produção do Queijo Artesanal de Minas nos mercados.
Entre as iniciativas desenvolvidas, destacamos a busca por informações de queijarias europeias que mantêm a produção
de seus queijos a partir do leite cru e a aprovação da Lei Estadual no 14.185 de 31/01/2002 que dispõe sobre o processo
de produção do Queijo Minas Artesanal, associada a seus decretos e portarias de regulamentação,33 retirando-o da
“clandestinidade”. Também devemos destacar o Registro do Queijo Artesanal do Serro como Patrimônio Imaterial do Estado
de Minas Gerais em 7 de agosto de 2002, tendo como base o Decreto 42.505 de 15 de abril de 2002, que estabelece o
Registro de Bens Culturais do Estado de Minas Gerais, assim como o Programa Estadual do Patrimônio Imaterial.
O que muitos podem avaliar como uma mera questão de sobrevivência econômica de seus produtores (o que não pode
nem deve deixar de ser levado em consideração) tem uma dimensão outra apoiada nos vínculos identitários e constitutivos
daquela sociedade, como os depoimentos de inúmeros produtores aqui transcritos nos deixam perceber. Isso porque, ao

Fotos da esquerda de cima
para baixo:
Cristina Leme, 2006.
Cristina Leme, 2006.
Izabel Chumbinho, 2004.
Izabel Chumbinho, 2004.

28. Ver Dossiê Interpretativo, p. 75.
29. Depoimento de José Newton Coelho Meneses, autor do Dossiê Interpretativo “Queijo Artesanal de Minas Patrimônio Cultural do Brasil”. Processo de
Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
30. Ver Dossiê Interpretativo, p. 82.
31. Apud Processo de Registro dos Queijos Artesanais de Minas, p. 56.
32. Decreto 30.691 de 29/03/1952 Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.
33. Ver nota de pé de página 2 deste Parecer e Anexos do Dossiê Interpretativo.
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longo da trajetória dos grupos sociais, muitas práticas se constituem e desaparecem. É da natureza do próprio processo
social. E, se de alguma maneira um determinado grupo se mobiliza no sentido de preservar, no caso, o modo de fazer queijo
nas serras das Minas Gerais, é porque seus membros consideram que esse saber fazer queijo artesanal é algo que confere
identidade ao grupo e a cada um de seus membros.
Apesar dessas iniciativas apontadas acima garantirem a permanência do produto no mercado, ainda há muito a se fazer
quando o assunto é Queijo Artesanal. Da mesma maneira que o vinho, o Queijo Artesanal de Minas é alimento vivo.
Ele precisa de um tempo ideal de maturação ou cura para adquirir sua identidade: textura, aroma, cor, sabor e acidez
genuínos. As normas de segurança alimentar determinam que ele seja consumido depois de 20 dias de cura quando a
fermentação das bactérias já terá se encarregado de eliminar bacilos e microrganismos que possam ser nocivos aos seres
humanos.
Entretanto, a pressão da demanda e as necessidades econômicas dos próprios produtores têm feito com que o Queijo
Artesanal de Minas praticamente não pare nas prateleiras. Isso põe em questão não só a segurança alimentar, uma vez que
se sabe que é o soro que estufa e estraga o queijo por contaminação bacteriana como também sua originalidade enquanto
alimento, pois é necessário dar à fermentação o tempo requerido.
Se o queijo vai para o mercado com pouco tempo de cura, ele acaba perdendo aquilo que o faz tão especial: sua casca
dourada, sua pouca acidez, a gordura do leite. O proprietário Onézio Faria, da fazenda Ribeirão da Usina, na Serra da
Canastra, dá depoimento apoiado em 60 anos de trabalho na fatura do Queijo Artesanal: “O comércio zangou o produto.
Antes, vendia-se uma vez por mês, dessorava tudo. Hoje é toda a semana. O soro fica na massa. Estraga o queijo”. E ainda
acrescenta outro problema que vem invadindo os campos: “A força do Canastra era a gordura extraída do pasto nativo,
agora invadido pela braquiária.34 Depois chegou esse gado de beira de cocho. Genética rende mais que pé-duro, que só
deixa quatro litros no balde. Mas, na hora do queijo, cadê massa, cadê gordura?”35
As necessidades econômicas dos fazendeiros que produzem o Queijo Artesanal de Minas e as demandas da Vigilância
Sanitária têm representado um risco a mais na preservação dessa tradição. Entretanto, são essas mesmas demandas que
têm mobilizado os produtores da região no sentido de “afirmar uma tradição mas de, também, fazer história”.36 Assim,
junto a entidades públicas e civis, eles têm procurado canais de diálogo com os órgãos da Vigilância Sanitária, de forma a
se manter no mercado e, ao mesmo tempo, o fazem demonstrando que mais do que um derivado do leite, mais do que
um laticínio, o Queijo Artesanal de Minas é uma herança cultural dos mineiros. Representa uma das mais significativas
manifestações tradicionais do ponto de vista econômico e cultural, fortemente enraizada no universo cotidiano dessas
comunidades, assumindo uma postura assertiva em relação ao destino de sua atividade e de sua identidade.
É importante sinalizar, entretanto, que o desenvolvimento de políticas que garantam a sustentabilidade da produção do
Queijo Artesanal de Minas devem atentar para o fato de que “como se trata de um modo de fazer rural, de comunidades
rurais e de pequenos aglomerados urbanos,
[...] deve-se incorporar novas perspectivas de desenvolvimento que não tratem o objeto em questão em parâmetros
quantitativistas e uniformizadores de políticas de desenvolvimento urbano-industrial. O mito do crescimento
econômico como via única de promover o desenvolvimento social não se aplica aqui. Espaços rurais têm outra lógica
e culturas rurais exigem outro tratamento”.37
Os produtores têm procurado se associar e adotar medidas que lhes garantam os certificados emitidos pelas agências do
poder público. Mas há objetivos a longo prazo. Um deles é chegar a padrões como os sistemas europeus de denominação
de origem, especificamente o modelo francês de Origem Controlada. A Denominação de Origem Controlada (Appellation
d’Origine Controlée) protege o produto. Nas palavras de Elmer Ferreira Luiz de Almeida (Emater/MG) “Ela dá a certificação
de uma origem onde o consumidor tem a garantia de que está consumindo um queijo produzido naquela região”.38

34. Espécie de gramínea africana que impede o desenvolvimento das gramíneas nativas e sufoca o desenvolvimento dos campos nativos.
35. Revista Globo Rural. Reportagem: “Artesãos do futuro”. Edição 200 – jun. 2002.
36. Depoimento de Luciano Carvalho Machado, proprietário e produtor de queijo artesanal em Medeiros, Serra da Canastra. Registro dos Queijos Artesanais
de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
37. Ver Dossiê Interpretativo, p. 88.
38. Depoimento. Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
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Outrossim, é consenso nas regiões produtoras que o Registro dos
Queijos Artesanais de Minas é parte fundamental nesse processo.
Esse instrumento, ao mesmo tempo que agrega valor ao produto,
acaba por caracterizar e reforçar o “objetivo e o estilo de vida
daquela sociedade”,39 que passa a ter mais orgulho de produzir
o queijo.
O Registro dos Queijos Artesanais de Minas representa, portanto,
a afirmação de uma tradição dinâmica e deve contribuir para a
sustentabilidade de seus produtores, que se contam, no mínimo,
em 30.000, segundo o alcance desta pesquisa. Assim, como
condição para a gestão de políticas de afirmação e de qualificação
desse território cultural que é o Queijo Artesanal de Minas,
recomendam-se as seguintes medidas:
1.

Buscar parcerias das agências de pesquisa e financiamento
para estudos sobre a produção do leite com o fito de
controlar doenças que atingem os rebanhos (brucelose e
tuberculose) e que podem ser transmissíveis pelo leite cru;

2.

Estimular a associação e a organização daqueles
produtores envolvidos na fatura do Queijo Artesanal de Minas que não se encontram organizados;

3.

Contribuir para a valorização do Queijo Artesanal de Minas como Patrimônio Cultural;

4.

Criar instrumentos de informação para quem deseja conhecer e consumir o produto;

5.

Potencializar comercialmente o produto cultural reconhecido.

6.

Fomentar estudos, reuniões e parcerias que venham a permitir a aplicação de legislação referente à Denominação
de Origem Controlada e Certificação Geográfica.

7.

Fomentar a adequação das unidades produtoras queijeiras às normas de “Boas Práticas na Fabricação Artesanal do
Queijo Artesanal de Minas”,40 de modo a contribuir para a continuidade desses saberes e fazeres.

Foto:
Izabel Chumbinho,
2004.

Sendo assim, por ser construção cultural que dá sentido e significado aos grupos que mantêm dinâmica essa tradição; por
compor um complexo sistema de saberes e fazeres tradicionais e representações sociais que são portadores de valores e
significados culturais formadores de uma identidade mineira; por ser fonte de renda, desenvolvimento e sustentabilidade
econômica das áreas rurais da Serra do Serro, da Canastra e do Salitre; pelo fato de os produtores estarem mobilizados no
sentido de garantir a continuidade deste saber tradicional que lhes confere identidade; e, por fim, por isso e por tudo o
mais que está apresentado neste processo, somos de Parecer favorável à inscrição dos Queijos Artesanais de Minas no Livro
de Registro dos Saberes.
S. M. J., é este o nosso Parecer.
Brasília, 30 de outubro de 2006
Ana Lúcia de Abreu Gomes
Técnica DPI/Iphan
De acordo. À Sra. Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Ana Claudia Lima e Alves
Gerente de Registro

39. Depoimento de Homero Viana, do Movimento Slow Food. Registro dos Queijos Artesanais de Minas. DVD Queijo artesanal de Minas – Anexo IV a).
40. Lei Estadual no 14.185 de 31/01/2002, que dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal. Decreto no 42.645 de 05/06/2002, que
regulamenta a Lei Estadual no 14.185. Portaria 517, de 14/06/2002, que estabelece normas de defesa sanitária para rebanhos fornecedores de leite para
produção de Queijo Minas Artesanal. Portaria 518, de 14/06/2002, que dispõe sobre requisitos básicos das instalações materiais e equipamentos para a
fabricação do Queijo Minas Artesanal. Portaria n 523 de 03/07/2002 que dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas na manipulação e
na fabricação do Queijo Minas Artesanal.

177

178

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

E

m 2001, foi encaminhada pelo então Secretário de Estado de Cultura
de Minas Gerais e Conselheiro do Iphan, Sr. Angelo Oswaldo de
Araújo Santos, solicitação de Registro no Iphan do Queijo do Serro,
devidamente acompanhada de relatório elaborado por Maria Coeli Simões
Pires, da Associação dos Amigos do Serro.
Particularidades envolvem o Processo de Registro do queijo, destacando-se a
paralisação da tramitação ocorrida em 2002 e a retomada em 2005, quando
foi criado o Departamento do Patrimônio Imaterial; e a decisão de registrar
não apenas o queijo do Serro, como apresentado inicialmente, mas o modo
tradicional de fazer os queijos artesanais de Minas Gerais, englobando as
regiões do Serro, da Serra da Canastra e da Serra do Salitre/Alto Paranaíba.
Essa decisão foi ao encontro dos argumentos do Prof. José Newton
Coelho Meneses, responsável pela elaboração da Instrução do processo,
supervisionado pelo Iphan.
Considero essa ampliação legítima e fundamental. O queijo, este produto de origem milenar que os exploradores do
ouro trouxeram para Minas, é hoje uma das maiores expressões da chamada mineiridade. Seja como alimento ou como
manifestação cultural, está presente no cotidiano e no imaginário de todos os mineiros.

Foto da esquerda:
Izabel Chumbinho,
2004.

Quando quer diferenciar uma coisa da outra, o mineiro diz “pão, pão; queijo, queijo”. Ou, na sua reconhecida sagacidade,
ressalta as oportunidades, argumentando que se está “com a faca e o queijo na mão”. Principalmente no interior, o queijo
de minas é símbolo de hospitalidade, de mesa farta e de esmero na culinária artesanal. É o melhor acompanhamento para os
doces e as compotas e o ingrediente insubstituível do delicioso pão de queijo e de várias receitas de broas, bolos e biscoitos.
No perfeito casamento com a goiabada, forma a dupla “romeu e julieta”; com a banana, é o “mineiro com botas” e, com o
tradicional cafezinho, um hábito que atravessa gerações. Pedro Nava, nosso grande memorialista, lembra em um de seus livros
o café da manhã no interior “com queijo de minas para picar e deixar amolecendo dentro do café fervente”.

Foto acima:
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Quem percorre as estradas de Minas não deixa de incorporar à bagagem um autêntico queijo mineiro, seja para presentear
um amigo, seja para continuar saboreando em casa um dos grandes prazeres da viagem. E, assim, sua fama tem atravessado
fronteiras não só como iguaria na sua forma original ou como ingrediente da renomada cozinha mineira, mas também
como um toque regional nas fusões e releituras que caracterizam a gastronomia contemporânea.
Assim como “Minas é várias”, no dizer incomparável de Guimarães Rosa, também os queijos são muitos. Existem diferenças
entre os queijos produzidos no Serro, na Serra da Canastra ou na Serra do Salitre, o que revela a diversidade de um produto
que incorpora as particularidades de cada local, mas que compartilha com os diversos tipos uma técnica secular, herdada
de Portugal no período colonial.
Reivindicações surgiram especialmente por parte da Associação dos Amigos do Serro, proponente inicial do processo de
Registro, com relação à ampliação das regiões produtoras do queijo, quando da publicação, em novembro de 2006, no
Diário Oficial da União, da “Comunicação para efeito de Registro do bem cultural de natureza imaterial denominado
‘Queijos Artesanais de Minas’ do Estado de Minas Gerais, como Patrimônio Cultural Brasileiro”. Com o entendimento
da Câmara do Patrimônio Imaterial e Parecer jurídico da Procuradoria-geral Federal, o objeto do Registro passou a ser “O
Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro, da Serra da Canastra e da Serra do Salitre/Alto Paranaíba”,
conforme minuta publicada em abril de 2007, no Diário Oficial da União.
Isto posto, segue o Parecer.
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RELATO DO PARECER
Os modos de fazer e as técnicas e tecnologias que envolvem o processo produtivo dos alimentos, a partir do mundo
natural distinguem identidades e formatam patrimônios regionais e grupais. Essa é uma questão essencial: não
dissociar o alimento do homem que o produz, o consome e o transforma, dando significados especiais ao seu fazer.
José Newton Coelho Meneses
Doutor em História e Professor Adjunto da UFMG

Passo agora a destacar os principais pontos do alentado e minucioso trabalho realizado pela equipe de pesquisadores
liderada pelo professor José Newton Coelho Meneses, que instrui os autos do processo que me coube examinar.
“Modos de fazer tradicionais sinalizam ao homem moderno sentimentos de orgulho pelos saberes construídos em
seu passado”. O Queijo Artesanal de Minas, objeto deste Parecer, representa uma tradição persistente e em dinâmica
transformação que tem relação estreita com Portugal, especialmente com a região da Serra da Estrela.
Esta serra, região central de Portugal, apresenta significativa similaridade de características geográficas, clima, relevo e
vegetação com as Serras da Canastra, do Salitre e do Espinhaço.
O homem das Gerais, como o da Serra da Estrela, precisou adaptar-se ao microclima bastante peculiar dessas regiões que
estão a, aproximadamente, 1.200 metros de altitude e abrigam nascentes de rios, como o São Francisco, o Jequitinhonha
e o Paranaíba, em Minas Gerais.
Estss características, por sua vez, envolvendo altitude, tipo de solo, forragens naturais, garantem as especificidades deste
tipo de “Queijo Artesanal de Minas Gerais”.
O desenvolvimento da pecuária na região mineradora e a produção do queijo artesanal associam-se à chegada dos
portugueses a Minas Gerais e à descoberta do ouro e das pedras. Ao se embrenharem pelos grotões mineiros à cata das
pepitas reluzentes, os colonizadores não só abriram frestas e rasgos em nossa geografia como também inseriram novos
hábitos, costumes e modos de ser. Assim se molda a cultura de um povo, no confronto direto com o ambiente e os agentes
transformadores. Assim é a história da cultura do queijo em Minas.
Produzido a partir do leite cru, do coalho e do pingo, segundo tradição secular trazida pelos portugueses, o Queijo Artesanal
de Minas Gerais tem sua fatura atestada por documentos que datam do início do século XVIII. Um deles, datado de 1772,
reflete a preocupação do Conde de Valadares com a possibilidade do uso dos queijos para transporte ilegal de ouro e
diamante, exigindo, portanto, que fossem furados pelos agentes da coroa quando passassem pelos postos de fiscalização.
Os queijos eram vendidos por tropeiros e o transporte exigia um produto bem “curado”, que não desmanchasse ao longo
da viagem. A fatura do queijo artesanal prosperou e chegou ao século XIX atestada também por documentos e relatos de
viajantes europeus. Percebe-se aqui um processo de continuidade histórica.
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Saint-Hilaire em 1817 escreveu sobre a região de Minas Novas, em Minas Gerais:
Enquanto que nas florestas que se estendem do Rio de Janeiro à Barbacena não se obtém das vacas se não um
leite quase insípido, o de Alto dos Bois poderia rivalizar com o melhor da Europa e os queijos desse mesmo lugar
são igualmente de gosto muito agradável. Sente-se que as ervas aquosas da floresta não podem tornar o leite tão
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cremoso como as plantas e as gramíneas de consistência seca que cobrem as colinas de Minas Novas.
Guardando sua diversidade a partir do contexto natural em que são produzidos, os queijos artesanais das Serras da Canastra,
do Salitre e do Espinhaço seguem o mesmo processo de fatura:
1.

Ordenha;

2.

Adição do coalho;

3.

Adição do pingo;

4.

Tempo de coagulação;

5.

Corte da massa e mexedora;

6.

Dessoragem, prensagem manual e informação;

7.

Viragem e salga;

8.

Segunda salga, maturação e acabamento.

É importante salientar que às especificidades naturais já citadas juntam-se a forma de “viver” e “saber” esse ofício. Passado
de pai para filho, de geração a geração, esse conhecimento garantiu, ao longo dos séculos, a sustentabilidade das famílias,
assim como representa também ajuda imprescindível à economia familiar.
Ofício diário, só não é exercido na Sexta-feira Santa quando as tradições mineiras mandam que o leite seja doado e nunca
usado para comercialização. Nas regiões da Canastra e Alto Paranaíba, é um ofício feminino em que a prensagem é feita
com “pano de algodão”, produzindo um queijo com menos umidade. A fatura masculina predominante na região do Serro
determina a prensagem feita com as mãos. Ali o queijo mais apreciado é o “verde”, com menos tempo de cura. O queijo
“merendeiro” de pequeno porte e consistência mais firme, feito com as sobras da massa, atravessou séculos servindo de
alimento aos que trabalhavam na lida da terra.
Meia-cura, coalho ou curado, o Queijo Artesanal de Minas Gerais é um alimento vivo, elaborado a partir do leite cru e em
processo constante de transformação e maturação, “passando por um processo vivo de reprodução bacteriana saudável”.
Essa condição natural do queijo de Minas, por um lado, o diferencia, por outro, o ameaça, criando um paradoxo entre a
realidade artesanal e a legalidade industrial.
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Como alternativas às leis higiênico-sanitárias que têm combatido o uso de matérias-primas como o leite cru, surgem
mecanismos de sistematização e controle dessa prática. A ação das associações de produtores do queijo artesanal confirma
o interesse e a proatividade da sociedade civil na preservação do modo de fazer tradicional.
A criação dessas associações e cooperativas defensoras da manutenção da tradição tem resultado no surgimento de técnicas
e padrões de qualidade que garantem a segurança alimentar e formas de produção higiênicas. Assegurando processos de
produção adequados e representando o interesse coletivo das regiões do Serro, da Canastra e do Salitre, os produtores
se adaptam aos novos tempos sem perder as características da tradição, utilizando matérias-primas locais e adotando os
mesmos procedimentos de trabalho registrados há séculos.
A ação dos produtores vem, assim, somar-se à iniciativa pioneira da Associação dos Amigos do Serro (Aaser) que motivou
o Registro desse produto e à atuação do poder público na busca pela preservação da tradição.
Nesse aspecto, convém destacar a Lei no 14.185, sancionada em janeiro de 2002, pelo então governador Itamar Franco,
que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas artesanal. A essa lei, foram acrescidos regulamento e portarias
complementares que definem normas sobre o processo de produção de queijo minas artesanal e manipulação do rebanho.
Posteriormente, o governador Aécio Neves, por meio da Lei no 14.987, de 14/01/2004, reabriu o processo de cadastramento
de produtores do queijo Minas, permitindo, assim, que outros produtores pudessem se cadastrar no Instituto Mineiro de
Agropecuária, para dar continuidade à sua produção seguindo requisitos básicos definidos em lei.
Outra iniciativa que vem fortalecer e legitimar a criação de legislação aderida à vocação, aos costumes e aos interesses
dos produtores rurais do Estado foi o Registro, em 2002, no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (Iepha), do modo de fazer do queijo do Serro como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais.
As políticas que visam a garantir a sustentabilidade do Queijo Artesanal de Minas Gerais devem ter como ponto de reflexão
a realidade da cultura rural, sua complexidade e sua riqueza. É preciso entender que o crescimento econômico e as regras
de mercado, nesse caso, merecem um tratamento diferenciado.
E são justamente as demandas da vigilância sanitária que têm mobilizado os produtores no sentido de “conservar a tradição
e fazer história”. Procurando atender às exigências e se manter no mercado, eles procuram mostrar que, mais que um
laticínio, o Queijo Artesanal de Minas Gerais é herança cultural importante. Representa a diversidade natural e cultural de
nosso Estado, é produto de relevância na formação de nossa sociedade e de nossa identidade.
Novos desafios surgem diante da necessidade de manter e preservar essa importante tradição. Entre outros pontos, destaco
a importância de:

Foto:
Cristina Leme, 2006.

182

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

> Reforçar a imagem do produto com ênfase em seu potencial de afirmação de identidades regionais;
> Fomentar a participação dos produtores nas boas práticas da fabricação do Queijo Artesanal de Minas Gerais;
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> Trabalhar pela criação de legislação referente à denominação de origem controlada;
> Promover a formação de pessoal visando, por meio da educação patrimonial, à manutenção deste modo
tradicional de fazer.
> Estabelecer planos de salvaguarda que garantam sua permanência dinâmica em contraponto com as pressões do
mercado.
O Registro do Queijo Artesanal de Minas Gerais representa, sem dúvida, um marco importante para a conquista desses
objetivos e a garantia de sustentabilidade desse produto tão emblemático da identidade mineira como são as montanhas,
a habilidade política e o espírito libertário.
Em torno do Queijo Artesanal de Minas Gerais, desenvolveram-se hábitos, costumes, manifestações culturais e relações
socioeconômicas. E uma insuperável arte do “saber fazer” do homem simples do interior, uma das melhores expressões da
alma mineira.
Por mais que se avance na modernidade e que se aprimorem a tecnologia e os equipamentos, o modo artesanal de fazer o
queijo será sempre uma forte referência da melhor tradição mineira. Tradição secular que está no cotidiano do trabalhador
das fazendas, aquele que adentra os currais nas madrugadas frias para da ordenha extrair o precioso líquido que outras
mãos irão transformar. Tradição que está no gestual próprio dos queijeiros, homens ou mulheres, e nos utensílios de grande
plasticidade que evocam também o cenário das belíssimas cozinhas mineiras com seu mobiliário rústico e seu rico inventário
de cheiros e sabores. Tradição que está no hábito da prosa sem pressa ao redor da mesa, com o queijo no prato, circulando
entre os comensais junto com o bule de café.
Esse precioso legado tem imenso valor na diversidade cultural brasileira, com uma identidade consolidada que se fortalecerá
com o reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Sob o manto dessa proteção,
ampliam-se as possibilidades de pesquisa dos rituais, modos e tradições que gravitam em torno desse que é um dos
mais originais e saborosos produtos de Minas Gerais. O estudo aprofundado desses temas é capaz de iluminar muitos
dos elementos constitutivos da nação brasileira, seu comportamento ao longo dos séculos e seu papel na formação da
sociedade contemporânea.
Por tudo isso, sou favorável ao Registro do modo artesanal de fazer queijo de Minas nas regiões do Serro, da Serra da Castra
e da Serra do Salitre/Alto Paranaíba, como Patrimônio Imaterial Brasileiro, nos termos do Decreto 3.551/2000 e posterior
inscrição no Livro de Registro dos Saberes.
Belo Horizonte, 15 de maio de 2008
Angela Gutierrez
Conselheira do Conselho Consultivo do Iphan
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OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA E
RODA DE CAPOEIRA
PARECER TÉCNICO

O REGISTRO DA CAPOEIRA E AS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

A

proposição do Registro da capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil, feita por iniciativa do Ministério da Cultura
e apoiada pelos capoeiras, representados por velhos e respeitados mestres da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e
outros locais do país, pode ser mais bem compreendida ao considerá-la como parte integrante de um rol mais amplo
de reivindicações de direitos culturais, sociais e políticos pela população afro-brasileira, que foram incorporadas à agenda do
MinC, resultando na formulação de políticas de valorização e fomento desta prática cultural.

Um marco importante deste processo foi o dia 19 de agosto de 2004, quando o Ministro Gilberto Gil, em evento na sede da
ONU em Genebra, por ocasião de um ano da morte do diplomata Sérgio Vieira de Mello e outras 22 pessoas, em atentado à
sede da ONU em Bagdá, Iraque, levou consigo uma comitiva de 15 capoeiristas do Brasil e do mundo e propôs a realização
de uma roda de capoeira, como forma de celebrar a paz mundial e estabelecer o diálogo entre diferentes povos. Além da
imensa repercussão simbólica do fato, enquanto reconhecimento pelo Estado da importância da capoeira como “um ícone
da representatividade do Brasil perante os demais povos” e uma das “grandes contribuições do Brasil ao imaginário do
mundo”, naquela oportunidade, o Ministro também anunciou a futura criação de um Programa Brasileiro e Mundial da
Capoeira (ver documento Anexo). As propostas preliminares deste Programa incluíram, inicialmente, seis pontos:
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1.

A construção de um calendário anual, nacional e internacional, da capoeira;

2.

A criação de um Centro de Referência, em Salvador, como espaço de pesquisa, documentação e atividades ligadas
à capoeira;

3.

A criação de um programa a ser implementado em escolas de todo o Brasil pelo Ministério da Educação, considerando
a capoeira como prática cultural e artística, e não apenas como prática desportiva;

4.

A criação de uma previdência específica para capoeiristas e artistas em geral;

5.

O oferecimento de apoio diplomático aos capoeiras que vivem no exterior, considerando-os como embaixadores da
cultura brasileira, e reconhecimento do notório saber dos mestres;

6.

O lançamento de editais de fomento para projetos que usem a capoeira como instrumento de cidadania e inclusão
social.

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO
LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO
LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

Algumas destas propostas começaram a ser executadas, como o Projeto Capoeira Viva, iniciado em 2006, que pretende
estimular, através da concessão de prêmios de incentivo, a sistematização de documentação e a produção de conhecimento
científico sobre a capoeira e sua divulgação sob diversos formatos (publicações, filmes, vídeos, exposições, instalações,
sítios, portais e jogos eletrônicos e softwares livres, entre outros), a criação e a consolidação de centros de referência
sobre capoeira e o apoio a projetos socioeducativos focados em sua prática, visando à elevação da autoestima e ao
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reconhecimento da ancestralidade negra entre os jovens.
Outras propostas lançadas no encontro da ONU em Genebra, como a concessão de passaporte diplomático, o reconhecimento
do notório saber dos mestres e a criação de um plano previdenciário específico para eles ainda não foram efetivadas, mas
constituem, como se verá adiante, algumas das recomendações para um futuro plano de salvaguarda do ofício de Mestre
de Capoeira, uma vez reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.
Esse conjunto de ações constitui uma resposta do Estado brasileiro às demandas sociais por reconhecimento e valorização
de práticas culturais de matriz africana e indígena, secularmente excluídas das políticas públicas e que, por um longo
período, foram vistas como um estorvo ao projeto civilizatório pautado na ideologia do branqueamento da sociedade
nacional. Apenas recentemente, desde o início da década de 1990, em virtude da grande pressão exercida por segmentos
da sociedade civil organizada, o Estado tem assumido a tarefa urgente de reverter o quadro da exclusão social de parcela
expressiva da população do país.
As políticas públicas formuladas com tal objetivo não se limitam ao âmbito da cultura, mas se espraiam também pelas áreas
de educação, saúde, emprego e renda. Podem ser mencionadas aqui a criação, na esfera federal, e posteriormente seguida
por diversos Estados e Municípios, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); a adoção
de políticas de ação afirmativa em diversas áreas da esfera pública, entre elas várias universidades federais e estaduais e o
serviço diplomático; a criação da Lei 10.639/03, que institui o ensino de História e cultura africana e afro-brasileira no ensino
fundamental e médio; a criação da Fundação Cultural Palmares e o reconhecimento das comunidades remanescentes de
quilombos; a assinatura de diversas convenções e resoluções internacionais em prol da igualdade racial; e a elaboração do
Estatuto da Igualdade Racial.
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Não se pretende aqui apresentar um quadro completo dessas políticas; tenciona-se, apenas, demonstrar a grande relevância
do reconhecimento do Patrimônio Cultural afro-brasileiro, enquanto matriz formadora da nacionalidade e da identidade
brasileira; e, portanto, a afinação da proposição do Registro da capoeira com as diretrizes traçadas pelas políticas públicas
no Brasil de hoje, preocupadas com o reconhecimento de nossa diversidade cultural, e, ao mesmo tempo, buscando
evitar que tais diferenças culturais continuem a produzir diferenciação no acesso a direitos de cidadania e, ainda a direitos
humanos elementares.
Uma evidência da importância social do reconhecimento da capoeira como Patrimônio Cultural foi o apoio manifestado
pelos Mestres à proposição do Registro, por ocasião dos encontros promovidos pelo Iphan e pela equipe de coordenação
da pesquisa no Rio de Janeiro, em 03/09/2006 e em 16 e 17/08/2007; em Salvador, em 11/12/2006; e em Recife, em
15 e 16/03/2007, intitulados “Capoeira como Patrimônio Imaterial do Brasil”, com o intuito de debater com os agentes
depositários do saber da capoeira as implicações do Registro, de incorporar suas sugestões acerca da realização do
inventário e, principalmente, de identificar suas demandas, a serem incorporadas nas recomendações de salvaguarda, que
serão referidas adiante.

A CAPOEIRA NO UNIVERSO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MATRIZ AFRO-BRASILEIRA
O Iphan, desde o lançamento do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, vem retomando as proposições seminais de
Mário de Andrade e Rodrigo de Mello Franco a respeito do próprio conceito de Patrimônio, abrangendo suas expressões
vinculadas, mas não circunscritas a suportes materiais, e que representam referentes de memória e identidade para os
grupos que as produzem e vivenciam. Entre estas, diversas práticas culturais que compõem o universo da cultura afro-brasileira já foram devidamente reconhecidas, por decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural: o Ofício de
Baiana de Acarajé, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano (titulado também como Patrimônio da Humanidade pela
Unesco), o Jongo do Sudeste, as Matrizes do Samba no Rio de Janeiro e o Tambor de Crioula do Maranhão, além do Frevo,
que, a despeito de possuir também outras matrizes culturais, também se insere neste conjunto.
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A própria extensão de sua difusão, de norte a sul do país, criou, de antemão, um problema metodológico:1 como realizar
um inventário da capoeira que fosse ao mesmo tempo representativo de sua diversidade, porém exequível dentro dos limites
dessa modalidade de pesquisa? Optou-se por adotar um recorte histórico, dando ênfase aos locais normalmente apontados
como berço desta prática, embora sua genealogia definitiva ainda esteja longe de ser completamente remontada: Bahia
e Rio de Janeiro. Posteriormente, como decorrência da realização do inventário do Frevo, evidenciou-se a necessidade de
incluir Pernambuco nesse estudo, como outro potencial localidade matriz da capoeira. Outra razão para a escolha desses
lugares é o peso simbólico que a capoeira possui para a constituição das identidades locais, o lugar preponderante que
ocupa na vida cultural das comunidades e nas representações coletivas sobre elas. Não há, porém, a pretensão de se
estar realizando um inventário exaustivo, recobrindo todos os locais onde essa prática é significativa para a vida social.
As peculiaridades que diferenciam a capoeira em outros locais onde ela também está presente de forma simbólica e
numericamente expressiva, como Minas Gerais, Maranhão e São Paulo, conforme dados do IBGE, e tal como divulgados
através do Programa Capoeira Viva, são também reconhecidas.

O DOSSIÊ DE REGISTRO
O inventário realizado com vistas ao Registro desse bem cultural foi produzido por uma equipe multidisciplinar, que contou
com profissionais de História, Antropologia, Psicologia, Educação Física e Artes Cênicas, muitos deles capoeiristas, incluindo
ainda o Mestre Carlão, do Rio de Janeiro. Alocada no Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento
(Laced), do Museu Nacional/UFRJ, a pesquisa, no entanto, foi realizada por profissionais e estagiários das três cidades onde
foi coligida documentação e feito trabalho de campo.
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A primeira parte do Dossiê que sistematiza os dados desse inventário constitui-se em uma abordagem histórica, analisando
o processo de formação da capoeira desde o início do século XIX (a quando remontam os primeiros documentos que a ela
se referem) e sua trajetória até os dias de hoje, através de uma revisão da crescente bibliografia historiográfica sobre o tema.
Na segunda parte, apresenta-se uma análise das formas de aprender e ensinar o jogo da capoeira, desde a aprendizagem
“de oitiva”, ou seja, espontânea, não direcionada, fundada na observação e mais focada no próprio jogo do que em
treinamentos sistemáticos, até a instituição contemporânea das academias, que tendem a esportizar e,
portanto, a criar métodos e técnicas de adestramento corporal, por meio de movimentos repetitivos
e sequenciados.
O inventário é concluído, na terceira parte, com uma descrição etnográfica da roda de capoeira (incluindo
sua estruturação hierárquica, baseada na preeminência do mestre, e seus rituais de início, desenvolvimento e
finalização) e dos instrumentos musicais nela utilizados (berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco).
Nas seções seguintes, procurar-se-á recapitular os pontos mais importantes do texto do Dossiê de Registro,
acrescentando ainda algumas informações relevantes para o desenvolvimento da argumentação em
prol do Registro da capoeira como Patrimônio Cultural nacional.

1. Como antropóloga da 7a SR do Iphan (BA), fiz parte do processo de acompanhamento da pesquisa que resultou no
Inventário para Registro e salvaguarda da capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil, coordenada pelo Prof. Dr. Wallace
Barbosa e pelo Prof. Dr. Maurício Barros de Castro, através do Laced/Museu Nacional/UFRJ. As reuniões de trabalho do
grupo técnico dirigido pela Dra. Márcia Sant’Anna, Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, e integrado por Claudia
Márcia Ferreira, Diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Ana Claudia Lima e Alves, Gerente de Registro do DPI,
Elaine Müller, antropóloga da 5a SR (PE) e esta técnica, junto aos coordenadores da pesquisa, foram ocasião em que se estabeleceram as
diretrizes para a execução deste Inventário. Este Parecer, cujo objetivo é a apreciação da argumentação trazida no Dossiê, também está
referenciado nas discussões ocorridas durante este Processo.
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A capoeira relaciona-se, de maneira direta ou indireta, com cada uma dessas práticas, em seus diferentes contextos, seja
em termos da musicalidade (presença de células rítmicas características, tipos de instrumentos e arranjo da orquestra,
versos ou mesmo cantigas inteiras em comum), dos temas abordados em sua mito-poética, da presença da roda como
elemento estruturante, da condição social de seus participantes, da forma de estruturação hierárquica dos grupos ou da
rica simbologia referenciada na religiosidade afro-brasileira. A capoeira tem, no entanto, a peculiaridade de estar presente
em todos os estados do Brasil e, a despeito das variações regionais, guardar uma considerável uniformidade de estilo, em
cada uma de suas “modalidades”: capoeira angola, regional e contemporânea.
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DEFINIÇÃO, ORIGENS E CONTEXTO SOCIAL DA PRÁTICA DA CAPOEIRA
Conforme apontado pelo Dossiê, é difícil estabelecer uma definição sucinta da capoeira. Ela se caracteriza como fenômeno
multifacetado e multidimensional: dança, luta ou jogo, dependendo do momento histórico, do contexto imediato, dos
objetivos dos atores envolvidos. A historiografia, até este momento das pesquisas, no que se refere ao Rio de Janeiro,
Salvador e Recife, define-a como fenômeno urbano, surgido provavelmente nas grandes cidades escravistas litorâneas,
entre crioulos e africanos escravizados ligados às atividades “de ganho”,2 na zona portuária ou comercial.
Importa ressaltar que, tanto no Rio quanto em Salvador, a capoeira surge na documentação histórica como prática
associada à marginalidade social, porém amplamente imbricada na vida política da cidade e do país, na medida em que
os capoeiras envolveram-se na capangagem eleitoral e na Guerra do Paraguai. Os capoeiras mantinham, assim, relações
ambíguas com as camadas dominantes, fazendo muitas vezes seu “serviço sujo” quando necessário e, em outras ocasiões,
batendo-se abertamente contra os agentes da ordem (em um processo que foi, segundo os historiadores João José Reis
e Eduardo Silva, um padrão recorrente na estratégia de sobrevivência da população negra no Brasil escravista, a oscilação
entre a negociação e o conflito).3
Algumas diferenças são importantes, contudo. Na Bahia, nunca houve uma polarização de grupos rivais equivalente às
maltas de capoeiristas que apavoravam as elites da Corte (os Nagoas e os Guaiamuns) ou às bandas militares e bandas
dos “clubes de rua”, ligados às corporações de ofícios artesanais urbanos, que se apresentavam no Carnaval e em outras
festas públicas do Recife, e de cujas coreografias teria surgido o passo do frevo. Por outro lado, a ligação com o universo
da rua, seja através do trabalho na estiva, como carregador, carroceiro, pedreiro, marceneiro, peixeiro e outros, seja nos
momentos de lazer nas “festas de largo”, vinculava a capoeira na Bahia, de forma mais estreita, a práticas culturais de
origem africana, como os batuques e as religiões de matriz africana. Isso a tornava, ao menos aparentemente, mais
próxima da “vadiação’”, da brincadeira, do jogo, mantendo também, de forma mais pronunciada, seu aspecto ritualístico.
No entanto, a partir de 1890, quando a capoeira foi criminalizada através do artigo 402 do Código Penal, a repressão
policial abateu-se duramente sobre seus praticantes, em consonância com o projeto republicano “higienizador” e
europeizante de construção de um Brasil “civilizado”. Outras práticas socioculturais afro-brasileiras, como o samba e os
candomblés, foram igualmente perseguidas. A dimensão de resistência cultural negra na capoeira se dá, assim, mais do
que no conflito aberto com a ordem (como luta), na manutenção de valores, de formas de ser e estar no mundo, fundados
na sociabilidade afro-brasileira vigente no mundo das ruas – valores estes plasmados no próprio corpo do capoeira, através
do movimento fundamental, a ginga, que tão bem sintetiza a ambiguidade e a “malandragem” do capoeira, na roda do
jogo como na da vida.

A MATRIZ BANTU
Esse corpo negro que ginga pode lutar, quando necessário, mas também dança, na cadência do duro trabalho de carregador
da estiva. Evidentemente, a movimentação corporal e a rítmica da capoeira não surgem apenas do contexto do trabalho
escravo, mas se reportam a uma memória que sobreviveu à travessia transatlântica, da “Calunga Grande”,4 tendo-se originado
entre os povos bantu da África Centro-Ocidental, da área denominada Congo-Angola, que formaram o maior contingente
de africanos escravizados aqui aportados, e aos quais se deve parte significativa da herança cultural afro-brasileira. Não se
pretende afirmar, aqui, que a capoeira que conhecemos já existia, com seus códigos e estrutura, naquela área. Tal como nas

2. A escravidão de ganho foi uma modalidade eminentemente urbana de trabalho compulsório, na qual os escravizados faziam durante o dia inúmeras
atividades ligadas ao comércio ambulante, transporte de pessoas ou cargas e serviços manuais (incluindo ofícios especializados, como os de carpinteiro,
marceneiro, sapateiro e alfaiate), devendo entregar ao fim do dia a seu dono uma quantia predeterminada ou, em muitos casos, o total da renda obtida. Os
proprietários urbanos, muitas vezes, possuíam apenas um ou poucos escravos, de cujo “ganho” dependiam para sobreviver. O ganho foi, ainda, uma das
mais importantes maneiras de os escravizados comprarem sua carta de alforria, economizando o pouco que lhes restava acima da quantia diária estipulada
para ser entregue aos senhores.
3. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflitos: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
4. A “Calunga Grande” era uma forma de os negros provenientes da área Congo-Angola referirem-se ao Oceano Atlântico. Kalunga também era a
denominação, entre algumas daquelas etnias, para o Ser Supremo (também chamado de Nzambi ou Nzambi Mpungu). Nas cosmologias nativas de povos da
região, como os bakongo, o mar era visto como morada dos mortos. Este sentido foi reforçado pela experiência da escravização e do tráfico transatlântico, da
qual os africanos sabiam que não regressariam. Ao mesmo tempo, o mar era o vínculo que os remetia à terra de origem, o que o configura como um “espaço
da utopia” para os bantos na América, segundo LIENHARD, Martin. O mar e o mato. Histórias da escravidão (Congo-Angola, Brasil, Caribe). Salvador: Edufba,
1998. Ver também MOURA, Carlos Eugênio M. de. A travessia da Calunga Grande. Três séculos de imagens sobre o Negro no Brasil (1637-1899). São Paulo:
Edusp, 2000.
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Tais elementos se reorganizaram aqui, em diversas práticas culturais, como os diversos tipos de samba, o maracatu, o jongo,
os congados de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, o batuque de umbigada paulista, além da própria capoeira – expressões
que podem ser, apropriadamente, consideradas bantu-brasileiras. Alguns deles, que surgem de forma recorrente nessas
manifestações, podem ser aqui apontados: células rítmicas caracterizadas pela síncope; a estrutura de canto responsorial,
baseada nos improvisos do solista sobre um mote repetido pelo coro; o repertório de movimentos, baseados na ginga, no “vainão-vai”, no improviso fundado na inversão repentina e inesperada do sentido do movimento; simbolismos associados a certos
animais, ao mar e ao mato,6 metaforicamente empregados nas cantigas; a ideia da correspondência e mútua dependência
entre o mundo de cá, dos vivos, e o de lá, dos ancestrais; a realização de ritos para aumentar a própria força vital e para agir
magicamente sobre os rivais; uso da palavra como agente mágico, através de cantigas de desafio, altamente metafóricas.

5. Tanto os dados historiográficos quanto etnográficos corroboram a tese de que os africanos bantu da África Centro-Ocidental tiveram papel preponderante
na formação da capoeira. O historiador Carlos Eugênio Soares menciona que 84% dos africanos presos por envolvimento com capoeira na Corte, no início do
século XIX, pertenciam às nações Congo, Benguela, Cabinda e Cassange, ou seja, oriundos da África Centro-Ocidental, que representavam cerca de 80% do
total da população africana escrava da Corte no período. Este padrão se manteve quase inalterado por toda a primeira metade do XIX, mesmo após a mudança
da composição étnica da população, com a chegada expressiva de africanos “minas”, ou seja, da África Ocidental (SOARES, C. E. L. A capoeira escrava e
outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, 1808-1850. Campinas: Unicamp, 2004. p. 124-134). Outros autores clássicos, como Manuel Querino (Costumes
africanos no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938), Édison Carneiro (Negros Bantus. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1937), Arthur Ramos (O
negro brasileiro. São Paulo: Nacional, 1951), apontam a capoeira como originada pelos africanos oriundos da região de Congo-Angola. O etnomusicólogo
congolês Kazadi wa Mukuna evidencia os elementos musicais que permitem caracterizar a música da capoeira como um legado bantu (v. Mukuna, Kazadi wa.
Contribuição bantu na música popular brasileira: perspectivas etnomusicológicas. São Paulo: Terceira Margem, 2000).
6. Sobre a simbologia associada, na cosmologia bantu, especialmente bakongo e mbundo, ao mar e ao mato, ver LIENHARD, Martin, op. cit.
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religiões afro-brasileiras, o que provavelmente ocorreu foi um processo de reconstrução de uma instituição sociocultural a
partir de elementos de culturas diversas, preponderando, na capoeira, os elementos de extração bantu.5
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A ANGOLA E A REGIONAL
De prática aprendida no cotidiano do trabalho, das festas e disputas entre grupos rivais, de maneira informal e dissimulada
(precavendo-se contra o poder público que a reprimia), dentro de uma relação íntima e pessoal entre mestre e discípulo, a
capoeira foi progressivamente se institucionalizando, na medida em que a cultura afro-brasileira passava a ocupar um lugar
distinto no imaginário social e nas políticas estatais. A partir da década de 1920, os intelectuais modernistas procuraram
refundar as bases ideológicas da nacionalidade, incorporando elementos das culturas negras e indígenas à já consagrada
“matriz ibérica”, entendendo o Brasil como o produto original e fértil da síntese dessas diversas culturas. O projeto de
redescobrir o Brasil, investigando tais raízes secularmente subsumidas, tornou-se política pública, com a ascensão desses
intelectuais ao poder na década de 1930, o que redundou, entre outras coisas, na criação do Sphan.
Naquele momento, as práticas afro-brasileiras foram descriminalizadas e passaram a constituir um referencial de brasilidade:
foi o momento em que o samba, de “horrível alarido de negros”, se tornou nosso ícone cultural maior – sem que isso tenha
acarretado, contudo, uma melhoria das condições de vida dos sambistas. Da mesma forma, a capoeira foi reconhecida
como esporte nacional, arte marcial genuinamente brasileira. Para isso, no entanto, ela teve de se reformular, no sentido de
se institucionalizar, modificando suas formas tradicionais de transmissão, escolarizando-se.
O inventário realizado e o Dossiê que o sistematiza têm o mérito de desconstruir a crença, popularmente propalada no meio
da capoeiragem, de que a capoeira regional, criada em 1928 em Salvador pelo Mestre Bimba, seria a única responsável pela
introdução de modificações nesta prática, no sentido de sua esportização, enquanto a capoeira angola, tal qual codificada
e ensinada por Mestre Pastinha, no mesmo local e período, seria uma herdeira direta e intocada da capoeira das ruas, no
período escravista e na Primeira República. Os pesquisadores demonstraram que, através da fundação do Centro de Cultura
Física e Capoeira Regional da Bahia, por Mestre Bimba, em 1937, e do Centro Esportivo de Capoeira Angola, em 1941, pelo
Mestre Pastinha, a capoeira começou a deixar de ser uma vadiação de rua para tornar-se uma prática esportiva ensinada
através de métodos próprios, em academia, com horários fixos.
Constituiu-se, a partir de então, uma hierarquização na transmissão desse saber, códigos de conduta a serem seguidos
nas rodas e treinos (que iam do vestuário às regras para tocar os instrumentos, dos procedimentos para iniciar o treino à
forma de entrar na roda), assim como uma metodologia de ensino. Ensinar capoeira torna-se assim um ofício estabelecido,
responsável, ao menos em parte, pela subsistência de alguns mestres. Dessa forma, ambas, a capoeira regional e a angola,
constituem uma transformação da prática informal da capoeira nas ruas, largos e cais da velha Bahia, onde se aprendia “de
oitiva”, ou seja, através da observação e da prática na roda.
Ambas, no entanto, formaram escolas diferenciadas, com suas próprias tradições, ritos e mitos. Diferentes elementos
de africanidade foram conservados em cada uma delas. Apesar de mais aberta à influência de outras artes marciais, é
impróprio afirmar que a capoeira regional tenha constituído um “branqueamento” desta prática, na medida em que o
próprio Mestre Bimba era profundamente envolvido com o universo da cultura e da religiosidade afro-brasileira. A capoeira
regional apresentou, porém, uma inegável abertura à participação de segmentos mais amplos da sociedade na prática da
capoeira – a qual já existia, em menor medida, desde o século XIX, quando se encontravam brancos e até membros da elite
do Rio de Janeiro jogando capoeira (como o irmão do Conde de Matosinhos e, supostamente, Floriano Peixoto e o Barão
do Rio Branco), o que evidencia o caráter agregador e o potencial comunicativo da capoeira entre diversos grupos sociais,
para os quais o Ministro Gilberto Gil chamou a atenção em Genebra. A capoeira angola, por sua vez, mantém elementos
rituais na roda, a orquestração dos instrumentos e uma plástica dos movimentos mais conectados às práticas da “capoeira
antiga”, o que a caracteriza, para os capoeiras, como herdeira da tradição, do axé e da mandinga da velha capoeiragem.
De toda forma, nas inúmeras rodas de rua existentes pelo Brasil afora, como a de Mestre Lua Rasta no Terreiro de Jesus, em
Salvador, a do Mestre Russo em Duque de Caxias (RJ) e a de Mestre Ananias na Praça da República, no centro de São Paulo,
demonstram que a vadiação não morreu e que, paralelamente às academias, continua a haver a aprendizagem e a prática

Foto da esquerda:
Carlos Café, 2008.

informal, malandra e por vezes perigosa da arte da capoeira.
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO OFÍCIO DE MESTRE E O SURGIMENTO DAS “ESCOLAS”:
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DA BAHIA PARA A RODA DO MUNDO: A CAPOEIRA NA CONTEMPORANEIDADE
Foto:
Carlos Madson, 2017.

Pastinha e Bimba tornaram a capoeira um ícone da Bahia, que reivindica o posto de “berço” da capoeira. A historiografia,
no entanto, como visto, não corrobora essa presunção, mantendo-se diversas hipóteses como prováveis – Rio, Bahia,
Pernambuco e mesmo o Maranhão. Em termos do imaginário, contudo, é difícil desvinculá-la, já em sua configuração
moderna, da identidade baiana. Esses “pais fundadores” da capoeira moderna formaram inúmeros mestres ilustres, que
continuaram suas linhagens e, a partir dos anos 1950, começam a expandir a capoeira para outros locais do país. Foi nessa
década que a capoeira ganhou muita visibilidade, através da obra de diversos artistas que nela se inspiraram: Jorge Amado,
Carybé, Pierre Verger, Mário Cravo, Alexandre Robatto.
Nos anos 1960 e 70, ela já ocupava lugar de honra na cultura popular, com grande peso na produção das vanguardas
artísticas: Cinema Novo, Bossa Nova e Tropicália. Para citar apenas alguns nomes: Glauber Rocha, Nelson Pereira dos
Santos, Baden Powell, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil e Caetano Veloso têm obras inspiradas na capoeira.
Paralelamente, o crescimento da indústria do turismo em Salvador deu ensejo ao surgimento de shows folclóricos, nos quais
uma série de práticas culturais foi estilizada e espetacularizada: capoeira, samba de roda, puxada de rede, maculelê e as
próprias danças dos orixás. Muitos mestres e academias voltaram-se para este objetivo e, dessa forma, começou a se abrir
o mercado internacional para a capoeira, inicialmente como show e, paulatinamente, como prática esportiva e cultural.
A expansão da capoeira baiana para o centro-sul do país, iniciada nos anos 1950, também ganhou novo impulso com os
fluxos migratórios mais amplos originados pela busca de oportunidades de emprego naquela região.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, no entanto, prevaleceu o aspecto esportivo da capoeira, começando a ser formados
aqueles que se tornariam grandes grupos, com centenas, e até milhares, de alunos, ramificados e espalhados por diversos
lugares do país, e, logo, do mundo: Senzala, Cordão de Ouro, Capoeira Brasil, Cativeiro, Abadá, entre muitos outros, que
praticam um estilo de capoeira que logo foi ganhando autonomia em relação à Angola de Pastinha e à própria Regional
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Paradoxalmente, no mesmo período, os velhos Mestres Bimba e Pastinha passavam por inúmeras privações, e a capoeira
na Bahia atravessava uma fase de decadência. A angola, próxima de chegar ao destino vaticinado por Édison Carneiro, que
em 1936 advertia sobre sua possível extinção, deveu sua recuperação, em grande medida, à atuação de Mestre Moraes,
aluno de Pastinha, a partir dos anos 1980, com a fundação do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, que fortalece sua
prática na Bahia e a disseminou, junto a seus discípulos, como Mestre Cobrinha Mansa e Mestre Valmir, pelo centro-sul do
país e no exterior.
Apesar do fluxo de capoeiristas para a Europa e os Estados Unidos ter-se iniciado nos anos 1970, a princípio para fazer
shows, e em seguida para estabelecer-se e formar seus grupos, foi a partir dos anos 1990 que esse movimento da capoeira
se intensificou, alcançando hoje o status de prática cultural realmente globalizada, difundida em mais de 150 países. Se esta
expansão significa, por um lado, a possibilidade de congregar povos, mediar conflitos e propiciar o diálogo intercultural,
como lembrado no evento na sede da ONU, por outro ela reflete a triste realidade, vista também em outras áreas como o
futebol e mesmo a produção artística, científica e acadêmica brasileiras, na qual os talentos natos no país não podem aqui
se desenvolver, obter o merecido reconhecimento e, muitas vezes, sequer sobreviver. No caso da capoeira, são emblemáticos
os casos de Mestre Bimba e Mestre Pastinha que, mesmo hoje reverenciados como heróis culturais, morreram na miséria e
ignorados pelo Estado.

A RODA E O OFÍCIO DE MESTRE: ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A
SALVAGUARDA DA CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL
A roda de capoeira sintetiza todos os aspectos desta prática cultural. Nela ocorrem simultaneamente o canto, o toque dos
instrumentos, os movimentos dos golpes. A roda tem rituais que marcam seu início (o agachar-se ao pé do berimbau, pedindo
licença ao mestre para começar o jogo, que pode ser seguido de uma ladainha de
louvação aos antigos mestres, se a roda for de angola, ao término da qual todo o
coro responde e o jogo se inicia), seu desenvolvimento (fórmulas especiais para a
alternância dos jogadores, como a “compra do jogo” na regional,7 ou o aviso do
mestre, através do toque do gunga,8 para a dupla que está na roda dar lugar a
outra; as “chamadas de angola”, nas quais o capoeira para o jogo e, fazendo uma
pantomima de dança inocente, de mãos dadas ao adversário, tenta surpreendê-lo
com algum movimento inesperado) e seu fim (os cânticos de despedida, muitas
vezes acompanhados de jogos mais curtos e vibrantes, especialmente na regional).
Na roda se percebem as hierarquias do grupo (o Mestre é quem toca o gunga,
puxa as cantigas, comanda o tempo de jogo, eventualmente cedendo estes
direitos a outros mestres presentes ou a seus professores, instrutores ou alunos
mais graduados) e seus códigos de conduta (variando desde aqueles em que o
simples tocar no oponente é digno de reprovação, como sinal de deselegância,
até aqueles em que o objetivo é “quebrar a gereba”, ou seja, tentar acertar o
adversário de verdade). Na roda se veem luta, dança, jogo, brincadeira, todas as
dimensões da multifacetada capoeira.

Foto:
Acervo Iphan/AC,
2009.

7. A compra do jogo é uma das formas de alternar os jogadores na roda, na qual um jogador ou uma dupla, ao pé ou ao lado do(s) berimbau(s) (como forma
de pedir licença ao mestre ou aos que comandam a orquestra), interrompe com um gesto de mão o jogo que se desenrola, passando a jogar com um dos que
já estava na roda ou entrando com um novo parceiro.
8. Gunga é o berimbau maior e mais grave dos três utilizados na roda de capoeira angola e aquele que simboliza o comando e a autoridade do Mestre.
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de Bimba, incorporando elementos de uma e outra, tornando-se um jogo mais rápido, mais acrobático, menos ritualizado,
mais esportivo e mais mesclado a influências de outras artes marciais. A normatização, a uniformização, a adoção do
sistema de graduação, através de cordas ou cordões e a fundação de Federações e Associações congregando os grupos,
são outras características importantes do processo de institucionalização da capoeira como esporte, consagrando o novo
estilo geralmente denominado de “capoeira contemporânea”. Novos grupos, calcados nesse modelo, surgiram em diversos
estados do Brasil: Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco, onde a antiga “capoeira de valente” foi, ao menos em parte,
enquadrada nas academias.
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A roda é estruturada e o elemento estruturante fundamental da capoeira, mas também tem espaço para o improviso, o
inesperado: é a metáfora da roda maior, a roda do mundo, a roda da vida, onde ora se ganha, ora se perde. Os capoeiristas
experientes improvisam, usando as cantigas e os ritmos para fazer a crônica da roda no calor dos acontecimentos: a chegada
de um valentão, a entrada de uma mulher, uma rasteira seguida de uma queda espetacular, a ligeireza impressionante de
um jogador, uma antiga rivalidade entre dois capoeiras, um desafio, um jogo de meninos, um alerta de prudência contra um
jogador muito mandingueiro, o aviso da chegada da polícia.9 Além da narração dos fatos, pode-se falar em uma filosofia
de vida, uma visão de mundo e um código de ética implicados nas cantigas e nos movimentos que acontecem na roda:
reverenciar os mais velhos, respeitar os mais novos, não se aproveitar dos mais fracos, lembrar-se de que a roda gira, que
a sorte muda e que, para agir, é preciso se colocar no ângulo do outro, ver o mundo de diversas posições, de cabeça para
cima e de cabeça para baixo, colado ao chão ou saltando por sobre os outros. E saber que, muitas vezes, o melhor jeito de
ir é fingir que não vai. Baden Powell e Vinicius de Moraes captaram de forma sensível em “Canto de Ossanha”, um de seus
afro-sambas, este “ethos da ginga”, este “vai-vai-vai-vai-não-vou” da capoeira, sua manha e sua malícia: “o homem que diz
‘dou’ não dá/porque quem dá mesmo não diz o homem que diz ‘sou’ não é/porque quem é mesmo é ‘não sou’ o homem
que diz ‘tô’ não tá/ porque ninguém tá quando quer”.
É na roda que se vê quem é quem na capoeira. É nela que se batizam os iniciantes, se tornam temidos os valentões e se
consagram os grandes mestres. Nela se ensina e se aprende. Para alguns, como na roda do candomblé, nas rodas cheias de
axé, estão presentes os ancestrais, os antigos mestres, invocados nas ladainhas. Como nas histórias da roda do jongo, os
velhos mandingueiros paralisam seu adversário, “amarram” a roda, ficam invisíveis, se transformam em besouro, escapam
sem ninguém se dar conta. Sem a roda, como se sabe, não há candomblé, nem samba, nem jongo, nem tambor de crioula,
nem ciranda, nem coco. Nem capoeira.
Por todas essas razões, propõe-se aqui o Registro da roda de capoeira como forma de expressão, entendendo que ela
sintetiza todos os aspectos do bem cultural em apreço, constituindo o espaço e o tempo em que a capoeira, de fato, se
concretiza como prática.

Foto:
Ana Kallás, 2019.

A figura do Mestre é recorrente na cultura popular brasileira: além da capoeira, há mestres das marujadas, das Folias de
Reis e do Divino em diversos locais do país, do moçambique de bastão do Vale do Paraíba, dos congados de Minas e Goiás,
do cavalo-marinho em Pernambuco, do catopê de Minas Gerais e das danças de São Gonçalo em Minas, Bahia, Sergipe e
Alagoas, entre outros. O título de Mestre na Capoeira parece ter
surgido a partir do cargo de Mestre de Embarcações (de onde viria
também o de Contramestre), hipótese condizente com a possível
ocupação de muitos de seus participantes, no caso das cidades
portuárias, onde muitos eram trabalhadores da estiva, marinheiros
e portuários em geral. Carlos Rodrigues Brandão, falando sobre
a Folia de Reis, registra algo que pode ser estendido à capoeira e
às outras práticas culturais acima mencionadas: o mestre é quem
detém a totalidade do “saber sobre as artes, os fundamentos e as
regras do ritual”. O mestre recebe, por herança, este saber, que
lhe compete transmitir. Entre suas tarefas, estão as de “formar um
grupo corporado de artistas-devotos; transferir a seus membros,
diferencialmente, o seu saber; mantê-los coesos e submissos ao
código ritual e, finalmente, distribuir entre posições de comando e
trabalho a sua equipe de foliões”.10
O Ministério da Cultura tem tomado iniciativas de salvaguardar,
promover e difundir os saberes detidos pelos mestres da cultura
popular, reconhecendo que eles são os responsáveis pela
manutenção da cadeia de transmissão, fundamentalmente oral,

9. Este aviso era frequente, segundo as tradições orais da capoeiragem, na época em que havia repressão à sua prática, e estaria na origem do “toque de
cavalaria”, um dos toques do berimbau, cujo ritmo acelerado reporta-se à chegada rápida e inesperada da Cavalaria, principal força repressiva da época.
10. Brandão, Carlos R. Casa de escola. Cultura camponesa e educação rural. Campinas: Papirus, 1983. p. 27.
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Ação Griot, que usa a metáfora da figura do historiador tradicionalista da África Ocidental, responsável pelas genealogias

Foto:
Ana Kallás, 2019.

e pela memória social do grupo, tem promovido a valorização dos mestres e o estímulo à transmissão de seus saberes.
Conforme apontado pelo inventário, a prática da capoeira hoje é largamente difundida no Brasil e no mundo, e não
ocorreria a ninguém pensar que depende de medidas de salvaguarda para continuar a existir. No entanto, paradoxalmente,
seu prestígio tem se transformado em uma ameaça aos mestres formados nos cânones da tradição, seja da “velha capoeira”,
transmitida de oitiva, seja da forma mais institucionalizada nas academias, nas quais a graduação do mestre continua a se
dar na roda e o saber ainda é oral, presencial e participativo.
Popularizada como prática esportiva, o ensino da capoeira passou a ser disputado pelos profissionais de Educação
Física que, através de normas do Conselho Federal de Educação Física (Confef), instituíram a exclusividade do ensino
de qualquer modalidade esportiva ou atividade física em escolas, universidades e academias por graduados na área.
Esta deslegitimação do saber secular dos velhos mestres que nunca frequentaram os bancos da universidade em prol de
agentes estranhos ao universo mental, à cultura, às tradições, à “mandinga, manha e malícia” da capoeira (conforme
sua definição por Mestre Pastinha) constitui-se em usurpação de um saber popular, desenvolvido e mantido à revelia do
Estado e da sociedade letrada.
Outro paradoxo é que, como já referido, quanto mais a capoeira é difundida mundialmente, menos mestres prestigiados,
reconhecidos detentores do saber e herdeiros das tradições, permanecem no país. Aqueles que o fazem não gozam de
nenhum reconhecimento ou apoio material por parte do Estado e são obrigados a continuar desempenhando outras
atividades para sobreviver ou, quando velhos demais para isso, permanecem à míngua, como tantos casos pretéritos
e atuais.
Dessa forma, apesar de aparentemente muito saudável, a prática da capoeira corre o risco de – continuando a existir em sua
forma mais exterior enquanto repertório de movimentos e cantigas – perder sua essência e seu fundamento, seja por passar
a ser ensinada por aqueles que não a aprenderam nos marcos da tradição, mas como modalidade esportiva e, portanto,
ignorando seus aspectos propriamente culturais, seja pela ruptura da cadeia da transmissão com a evasão ou a morte dos
velhos mestres, sem formação de novos. Evidencia-se, assim, que a continuidade da prática da capoeira como forma de
expressão cultural depende diretamente da transmissão dos saberes dos mestres às novas gerações.
Tais são os fundamentos para que se proponha, aqui, uma medida inédita em relação ao Registro de bens culturais imateriais:
a partir de um único processo, a inscrição em distintos livros de Registro dos elementos da capoeira que são fundamentais
para a continuidade dessa prática cultural e demandam salvaguarda. Em outras palavras, propomos o Registro da roda de
capoeira no Livro das Formas de Expressão pelas razões já expostas; e, por ser o principal agente de transmissão dos saberes
que permitem a manutenção dessa prática em bases tradicionais e, ao mesmo tempo, por tratar-se, hoje, do elemento mais
frágil na sua cadeia de reprodução, o Registro do Ofício de Mestre de Capoeira no Livro dos Saberes.
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dialógica, presencial e participativa, fundada na íntima relação entre mestre e discípulo. O Projeto Cultura Viva, por meio da
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Foto:
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2014.

Essa proposta fundamenta-se ainda na relevância da capoeira para:
> A história da resistência negra no Brasil, durante e após a escravidão, através de estratégias que variaram da
negociação ao conflito aberto com a sociedade hegemônica;
> A preservação e a reestruturação da herança cultural africana, particularmente da herança bantu, no Brasil;
> A formação de redes de sociabilidade e constituição da identidade e da autoestima de grupos afro-brasileiros;
> A constituição da identidade nacional, testemunhada maciçamente na produção cultural e artística brasileira, na
música, na dança, nas artes plásticas, na literatura, no cinema e no teatro;
> A convivência respeitosa e a harmonização entre diferentes grupos étnico-raciais, etários e de gênero, no país e
fora dele, promovendo, mais que uma ideologia, uma prática de diversidade cultural e de combate ao racismo e
outras formas de preconceito;
> A socialização de crianças e jovens e o desenvolvimento de formas de ensino-aprendizagem capazes de envolver
múltiplas dimensões de sua formação (física, psíquica, ética, afetiva, lúdica);
> A promoção da imagem do Brasil e para a difusão de valores, símbolos e práticas da cultura brasileira.

RECOMENDAÇÕES DE SALVAGUARDA
As dificuldades enfrentadas pelos Mestres de Capoeira que foram formados na tradição oral foram apontadas de modo
recorrente nos Encontros realizados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro durante o trabalho de pesquisa para Instrução do
processo de Registro. As falas dos Mestres, muitas vezes revelando decepção e ceticismo em relação ao Estado, apresentaram
demandas baseadas em suas vivências concretas, que devem pontuar as ações de salvaguarda deste precioso e singular
Patrimônio Cultural brasileiro. Estas demandas requerem medidas acerca dos seguintes pontos abordados no Dossiê e aqui
sintetizados:
1.
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Reconhecimento do saber dos Mestres e do seu ofício, garantindo a legitimidade de seu exercício da profissão,
independentemente de qualquer formação acadêmica, assim como acesso a um plano especial de aposentadoria,
reconhecendo sua contribuição à preservação da cultura brasileira;

3.

Fomento à pesquisa multidisciplinar e à documentação sobre a capoeira, com ênfase para o registro das histórias de
vida, formação de acervos bibliográficos, imagéticos e documentais e promoção de intercâmbios entre pesquisadores,
mestres e praticantes em geral, garantindo acesso irrestrito e facilitado às informações compiladas e produzidas.

4.

Pesquisas aprofundadas sobre a capoeira no Recife, que não puderam ser suficientemente realizadas no âmbito
deste inventário, são recomendadas como centrais para conhecer melhor a história e o desenvolvimento da capoeira
no Brasil.

5.

Plano de manejo da biriba e outras madeiras nativas brasileiras utilizadas na fabricação dos instrumentos musicais
utilizados na roda de capoeira;

6.

Adoção de medidas de controle sobre a exportação de instrumentos musicais e outros implementos, garantindo a
valorização do trabalho artesanal e a utilização sustentável das matérias-primas vegetais e animais.

Este é o Parecer, que solicito ao Superintendente do Iphan na Bahia encaminhar ao Departamento do Patrimônio Imaterial
do Iphan para exame e devidos encaminhamentos.
Salvador, 7 de fevereiro de 2008
Maria Paula Fernandes Adinolfi
Antropóloga da 7a SR – Bahia

Foto:
Carlos Café, 2008.
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T

rata-se de processo cujo objetivo é o Registro da capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. A abertura do processo
por solicitação do Presidente do Iphan, em 17 de fevereiro de 2006, culminou em gestões, de iniciativas diversas, que
se encontram devidamente consignadas, para sua inclusão no Registro do Patrimônio Imaterial Brasileiro.

Foto:
TT Catalão, 2012.

A Instrução do processo mostra-se extensa e abrangente, compreendendo material diversificado, como teses e outros textos
acadêmicos sobre o assunto, depoimentos de capoeiristas, memórias de encontros, inclusive específicos sobre sua inclusão
como Patrimônio Cultural, a publicação Inventário para o Registro e salvaguarda da capoeira como Patrimônio Cultural do
Brasil e Pareceres Técnicos, como o da antropóloga do Iphan, Maria Paula Fernandes Adinolfi, e o da Procuradoria Federal
do Iphan; o primeiro relativo ao mérito da proposta, o segundo sobre seus aspectos legais.
Seguiu-se todo o iter processual, cujos últimos passos foram os mencionados Pareceres Técnicos, com manifestação
favorável e o despacho da gerente de Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial no mesmo sentido, propondo a
dupla inscrição, da Roda de Capoeira no Livro das Formas de Expressão e do Ofício de Mestres de Capoeira no Livro dos
Saberes. O Parecer da procuradoria federal no Iphan reconhece a relevância da proposta com base no Parecer Técnico
precedente, recomendando a observância das normas referentes à publicação, o que se deu pelo Aviso publicado no Diário
Oficial de 13 de junho de 2008. Seguiu-se o encaminhamento do Presidente do Iphan ao Conselho Consultivo.
Na presente relatoria, foram considerados basicamente dois juízos, o de pertinência em relação aos objetivos do Patrimônio
Imaterial e o de relevância da matéria. Quanto ao primeiro aspecto, deve ser registrado que o Patrimônio Cultural Brasileiro
encontra-se constituído, segundo o art. 216 da Constituição Federal, pelos
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico.
Posteriormente, o Patrimônio Imaterial seria contemplado em legislação específica, como o Decreto no 3.551, de 2000, pelo
qual se instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, com seus respectivos “Livros de Registro”, a saber, Livro
de Registro dos Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares.
A legislação brasileira acompanhou tendência mundial, cujo foro mais expressivo foram as reuniões da Unesco, procurando
contemplar, ao lado da preservação dos bens materiais, aqueles de características imateriais ou intangíveis. A par da legislação,
esse movimento corresponde a uma crescente tomada de consciência, no âmbito cultural e científico, do significado de
questões como a da memória social e da identidade cultural, particularmente presentes em manifestações como a capoeira.
Mas o que é a capoeira e qual a pertinência em considerá-la Patrimônio Cultural Imaterial?
O tema já foi extensamente tratado no âmbito acadêmico e fora dele e o próprio processo, além do Inventário publicado,
relaciona os principais textos que lhe desenham os traços históricos, antropológicos e estéticos.
Entretanto, podemos nos referir a duas autoridades por todos. Câmara Cascudo define a capoeira como
jogo atlético de origem negra, ou introduzido no Brasil pelos escravos bantos de Angola, defensivo e ofensivo,
espalhado pelo território e tradicional no Recife, cidade do Salvador e Rio de Janeiro, onde são recordados os mestres,
famosos pela agilidade e sucessos. [...] No Rio de Janeiro e Recife a capoeira é jogo de rua... com uma nomenclatura
especial para os golpes [...]. Na Bahia o capoeira luta com adversários, mas possui um aspecto particular e curioso,
exercitando-se amigavelmente, ao som de cantigas e instrumentos de percussão...
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Muniz Sodré diz que
o ritmo e o rito dão vida e alma à capoeira. São eles que favorecem
a epifania dos corpos em movimento, trazendo beleza atlética para o
gingado e para a execução harmoniosa dos golpes e balões. Não se
trata, portanto, de mero esporte, nem de mera técnica de defesa e
ataque, mas de um jogo, isto é, uma totalidade articulada de formas
inventadas...
Nas duas definições, estão presentes a luta, o canto, a dança e
a música, mas o traço mais importante é o que aparece ao final da
definição de Muniz Sodré e no início da de Câmara Cascudo: o jogo.
A capoeira é essencialmente um jogo, no que a expressão tem de mais
intrinsecamente humana.
Quando o historiador holandês Johan Huizinga escreveu sua obra
clássica Homo ludens, desde logo explicitou que não estava interessado
no conhecimento do elemento lúdico na cultura, como se ele fosse
apenas uma expressão humana entre outras, mas considerava o
elemento lúdico da cultura, aquilo que expressava algo inerente à
condição humana e às suas manifestações, que são, todas elas, culturais.

Foto:
Eduardo Monteiro,
2007.

A cultura tem, assim, como um de seus atributos, a ludicidade. E a
capoeira, sobretudo por ser um jogo, sublinha particularmente essa
ludicidade, cuja regulação interna e cuja exteriorização correspondem
a formas de expressão, a criações artísticas e a modos (particulares) de
criar, viver e fazer. Estão cumpridos três requisitos constitucionais – e não apenas um – para que seja pertinente a admissão
da capoeira como bem cultural imaterial.
Quanto à relevância da capoeira como Patrimônio Imaterial, podem ser considerados dois aspectos, o de seu significado
sociocultural e o de seu reconhecimento ou de sua recepção.
A percepção do significado sociocultural de um fenômeno como a capoeira começa por uma preliminar, a do reconhecimento
da multiplicidade de seus aspectos, o que vale dizer que qualquer abordagem do tema é necessariamente complexa.
Reduzi-lo a um ou outro aspecto é necessariamente empobrecer nosso entendimento.
Essa multiplicidade se revela de diferentes formas. Quanto à sua finalidade, ela é jogo, esporte, técnica de defesa pessoal,
ritmo, dança, espetáculo. Quanto à sua caracterização, ela pressupõe aspectos absolutamente próprios, que a distinguem
de outros jogos, esportes, técnicas ou espetáculos, mas também implica diferenças regionais e temporais importantes,
como a capoeira regional, a capoeira de Angola ou a capoeira contemporânea. Quanto à sua incidência geográfica,
embora nacionalmente distribuída, adensa-se no Rio de Janeiro, em Recife e em Salvador. Se o critério escolhido for
socioantropológico, então é preciso sublinhar que, se na Bahia constituiu-se frequentemente em ponto de apoio para a
identidade negra, no Rio de Janeiro disseminou-se pelas camadas pobres em geral, sem vínculos étnicos mais específicos.
Admitir de antemão a multiplicidade de aspectos da capoeira tem, pelo lado afirmativo, o mérito de alargar sua
compreensão, sublinhando-lhe as nuances. Pelo lado contrário, o de questionar aquilo que já foi chamado de “mitificação
da capoeira”, desconstruindo afirmações como a das “origens remotas”, a de uma suposta “unidade” e até a da “queima
dos arquivos” sobre a escravidão. Nos dois primeiros casos, estão em questão, como em quase todos os mitos, a ilusão da
antiguidade – quanto mais antigo, mais respeitável – e a ilusão da essência – existe uma pureza essencial e originária a cujo
retorno a prática contemporânea deve aspirar. No episódio da “queima dos arquivos”, a equivocada impressão de que
um decreto do governo provisório da república, baixado com o objetivo de dificultar a tramitação de ações indenizatórias
de ex-proprietários de escravos, eliminou a documentação sobre a escravidão e por extensão situações a ela associadas.
A capoeira é, portanto, relevante na vida brasileira por pelo menos três aspectos.
Ela é uma prática de sociabilidade. Como jogo, e nas suas diferentes configurações, a capoeira induz à socialização, à
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a formação de redes de sociabilidade e constituição da identidade e da autoestima de grupos afro-brasileiros, [...] a
convivência respeitosa e harmoniosa entre diferentes grupos étnico-raciais, etários e de gênero, no país e fora dele,
promovendo, mais que uma ideologia, uma prática de diversidade cultural e de combate ao racismo e outras formas
de preconceito [...], a socialização de crianças e jovens e o desenvolvimento de formas de ensino-aprendizagem
capazes de envolver múltiplas dimensões de sua formação (física, psíquica, ética, efetiva, lúdica).
Ela é uma prática cultural. A capoeira constitui-se num referencial do legado cultural africano, especialmente bantu, no
cadinho heterogêneo da formação brasileira. Mas, como prática cultural historicamente ativa, ela se modifica no curso
de sua historicidade, gerando as formas regionais e a “contemporânea”. Os elementos constitutivos da roda são talvez o
principal aspecto dessa prática, já que envolvem dança, canto, toque de instrumentos, luta, golpes, brincadeiras, rituais
e símbolos. Mas a eles se acrescentam o ofício de Mestre de Capoeira, supondo conhecimentos e habilidades específicas
e sua Instrução aos neófitos. Este ofício, por sua vez, com seu “Mestre”, remete ao papel desta figura medieval (o Mestre de
Ofícios) em outras manifestações culturais que se estendem do Brasil colonial ao contemporâneo, como o Mestre das Festas
do Divino ou da Folia de Reis, entre outros. Por isso, a capoeira constitui-se também uma visão de mundo, que se expressa
em diferentes configurações, como a lúdica, a estética, a física e a desportiva. Africanidade, historicidade, sobrevivência
estrutural no tempo e visão de mundo enformam a prática cultural da capoeira, assegurando-lhe a personalidade.
Ela é uma estratégia identitária. Certamente atribuir à capoeira o caráter de jogo ou mesmo “luta nacional brasileira” é cair
num exagero nacionalista. Desde os estudos do antropólogo Melville Herskovits, na década de 1940, mostrou-se a relação
da capoeira com “danças de combate” semelhantes encontradas em diferentes culturas da África e da própria América.
Entretanto, isso não significa elidir o fato de que, em diferentes momentos da história brasileira, a capoeira constituiu-se
como uma estratégia identitária de grupos étnicos, inclusive de resistência negra e, como tal, foi percebida não só por
seus praticantes, como por aqueles que procuraram reprimi-los. Por esse fato e pela disseminação da capoeira ao longo do
século XX, ela sem dúvida contribuiu e contribui para a identidade nacional brasileira, sendo um de seus traços marcantes
e expressando-se como tal em variados aspectos da produção cultural, e particularmente artística, do país.
Por último, mas não menos significativo ou verdadeiro, a capoeira possui especial reconhecimento e recepção em diferentes
universos. A adesão social é característica primordial desse reconhecimento/recepção. De prática social e etnicamente
restrita, e condenada, a prática social e transversalmente disseminada na sociedade, transcorreram algumas gerações,
mas é a realidade moderna. O interesse acadêmico que despertou e desperta tornou-a objeto de estudo de antropólogos,
historiadores, comunicadores, pedagogos e especialistas em Educação Física, entre outras especialidades. Saindo do limbo
das instituições oficiais desde o governo Vargas, chegou a elemento de política pública, com a formulação de um programa
no âmbito do Ministério da Cultura cujos elementos são, entre outros, o reconhecimento da capoeira como Patrimônio
Cultural Imaterial Brasileiro e a valorização do saber dos Mestres de Capoeira, de que aqui se trata.
Pelo exposto, o Parecer é favorável à inscrição da Roda de Capoeira no Livro de Registro das Formas de Expressão e do Ofício
de Mestre de Capoeira no Livro de Registro dos Saberes.
Salvador, 15 de julho de 2008
Arno Wehling
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan

Foto:
Carlos Café, 2008.
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cooperação e à hierarquização, explicitando, também, uma ética perfeitamente codificada. Como diz a antropóloga do
Iphan, Maria Paula Fernandes Adinalfi no Parecer 31/2008 incluído no Processo, sob esse aspecto a capoeira representa
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MODO DE FAZER RENDA IRLANDESA
TENDO COMO REFERÊNCIA ESTE OFÍCIO
EM DIVINA PASTORA (SE)
PARECER TÉCNICO
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE REGISTRO

A

solicitação de Registro do “Modo de Fazer Renda Irlandesa”, tendo como referência este ofício em Divina
Pastora (SE) foi encaminhado ao Presidente do Iphan, em 20 de novembro de 2006, pela Associação para
o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora (Asderen), por intermédio da Senhora Elisabete

Raimundo dos Santos, rendeira e presidente da Asderen. Esse pedido foi endossado pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, pela Câmara de Vereadores e pelo Conselho Municipal de Cultura de Divina Pastora (SE). Na
documentação encaminhada, constam autorizações assinadas por 180 praticantes e detentoras do saber-fazer
relacionado ao Modo de Fazer Renda Irlandesa, permitindo aos proponentes citados acima apresentarem o pedido
de Registro ao lphan.
Essa demanda social tão bem embasada veio coroar um processo mais longo que tem origem em um trabalho
desencadeado com essas rendeiras a partir de 2000 pelo Programa Artesanato Solidário, coordenado pelo Professor
Antonio Augusto Arantes, em parceria com o Sebrae, a Caixa Econômica Federal e o Centro Nacional de Cultura
Popular (CNCP). Tal programa apresentava como objetivo principal a revitalização do artesanato tradicional como
alternativa de renda. E tinha como linhas de ação: trabalhar com grupos que fazem artesanato de cunho tradicional,
isto é, ligados às vivências locais; orientar na formação de associações ou fortalecer as já existentes; aprimorar a
produção artesanal; divulgar a produção artesanal valorizando seu aspecto cultural; facilitar a obtenção de espaços
para a realização do trabalho; e abrir caminho para a comercialização. No caso de Divina Pastora, o programa realizou
diagnóstico da situação de rendeiras, oficinas e estudos visando à aferição de gastos de matéria-prima e à atribuição
de preços às peças. Em meio a tais atividades, as rendas de Divina Pastora foram tema de exposição na Sala do Artista
Popular do Centro Nacional de Cultura Popular, em fevereiro e março de 2001.
Dando continuidade às atividades iniciadas em 2000, a Superintendência Regional do Iphan em Sergipe passou a
desenvolver trabalhos no município de Divina Pastora com foco especial em dois bens culturais: o Modo de Fazer
Renda Irlandesa e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Divina Pastora, tombada em 1943. Esses bens culturais marcam
e dão notoriedade à comunidade pastorense, junto com a procissão de Nossa Senhora de Divina Pastora. Um grande
número de rendeiras da região, de faixas etárias diferenciadas, vivencia as duas expressões culturais quando, em suas
atividades diárias, elas fazem renda e quando, em momentos mais ritualizados, elas cumprem alguma promessa.
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No que se refere à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Divina Pastora, a equipe da Regional do Iphan acompanhou a
restauração dela, uma construção do século XVIII, de estilo barroco. A originalidade dessa igreja consiste em possuir,

Foto da esquerda:
Thamires Leonel, 2019.

ao longo da nave, um corredor aberto com cinco arcadas, disposição atribuída ao fato de o templo ter sido concebido
como um centro de peregrinação, o que, ainda hoje, persiste como tal. A grande devoção à Nossa Senhora é revelada
em peregrinação ao santuário no terceiro domingo do mês de outubro. Os devotos realizam uma jornada de nove

Foto acima:
Marina Zacchi, 2006.

quilômetros que se inicia no Município de Riachuelo e finaliza em Divina Pastora. Nesse período, o município, com
aproximadamente 1.900 habitantes, recebe 100.000 visitantes. A Regional do Iphan em Sergipe documentou essa
peregrinação e a participação das rendeiras nessa jornada quando deixam agulhas e linhas de lado para se dedicarem
à preparação de refeições que serão vendidas aos devotos da santa ou para participarem da peregrinação, buscando
proteção e milagres da virgem, conforme consta em documentação apresentada no Processo. Em tal evento, as
rendas aparecem no altar e nas vestes dos sacerdotes.
No contexto de trabalhos realizados pelo Programa Artesanato Solidário e pela 8a Superintendência Regional do
Iphan, as rendeiras se apropriaram da política de Patrimônio e apresentaram a solicitação de abertura do Processo
de Registro do saber-fazer envolvido no modo de fazer Renda Irlandesa ao Iphan. O Iphan em Sergipe assumiu a
Instrução do Processo, com a colaboração do DPI, e o realizou em duas fases, que resultaram na feitura de dois
relatórios de pesquisa complementares, sem prejuízo das informações que delimitam o bem cultural e revelam sua
singularidade enquanto expressão cultural passível de se tornar Patrimônio Cultural do Brasil.
No Processo, constam estudos, artigos e relatórios que foram realizados por pesquisadores que participaram de
todas as ações citadas anteriormente, as quais foram desenvolvidas com as rendeiras e revelaram a densidade
histórica e cultural do modo de fazer na região, enraizado no cotidiano dessas mulheres. O primeiro relatório
apresentado no processo é resultado da pesquisa coordenada por Beatriz Góis Dantas e faz parte do material que
compõe a solicitação de Registro encaminhada ao Presidente do Iphan. O segundo relatório é resultado da pesquisa
complementar, coordenada por Aglaé D’Avila Fontes, solicitada pela Câmara do Patrimônio Imaterial em sua 8a
Reunião, realizada nos dias 14 e 15 de março de 2007, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o bem em
tela e de modo a abranger outros municípios onde a produção da Renda Irlandesa também se faz presente. De acordo
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com os relatórios, o Município de Divina Pastora, contudo,
é o lugar onde o saber-fazer referente à Renda Irlandesa
mais se desenvolveu e onde é reconhecida a origem do
ofício e de sua transmissão. No entanto, devido ao
fato de a renda estar presente em outros municípios,
a Câmara do Patrimônio Imaterial, em sua 10a
reunião, solicitou que o nome do bem cultural,
encaminhado inicialmente como “Ofício das
Rendeiras de Divina Pastora”, fosse modificado
para “Modo de Fazer Renda Irlandesa tendo como
referência este ofício em Divina Pastora (SE)”.
O propósito desta mudança foi estender os efeitos
do Registro a um universo maior de praticantes.
Tal demanda foi acatada e o segundo relatório foi
consolidado visando aos discursos e modos de viver
relacionados a esse saber-fazer em outras localidades
e sua relação com Divina Pastora.
O Processo Administrativo de Registro em tela, aberto em
29 de janeiro de 2007, pelo Departamento do Patrimônio
Imaterial/Iphan é composto de três volumes e treze (13) Anexos,
a saber:
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> Anexo I A – Fichas de Identificação das Rendeiras e seu ofício (versão impressa);
> Anexo I B – Fichas de Identificação das Rendeiras e seu ofício (versão impressa);
> Anexo I C – Fichas de Identificação das Rendeiras e seu ofício (versão impressa);
> Anexo II A – CD-ROM contendo Fichas do INRC, fotos, roteiro de vídeo, mapas, entre outros;
> Anexo II B – CD-ROM, fotos em alta e baixa resolução;
> Anexo II C – CD-ROM – Fotos Reunião Acaraju – nov. 2006;
> Anexo II D – CD-ROM – publicações;
> Anexo III – DVD – Modo de Fazer Renda Irlandesa tendo como referência este ofício em Divina Pastora;
> Anexo IV – DVD – Rendeiras de Divina Pastora – Iphan (SE) – Programa Artesanato Solidário;
> Anexo V – Cadernos de Debuxo;
> Anexo VI – Artigo: “Tu me ensina a fazer renda” – DANTAS, Beatriz Góis;
> Anexo VII – Artigo: “Pesquisa em artesanato: as duas faces de Jano”;
> Anexo VIII – Cópia da Encyclopédie des ouvrages de dames;
> Anexo IX – Catálogo da Sala do Artista Popular – Renda Irlandesa;
> Anexo X – Catálogo Top100;
> Anexo XI – Catálogo Rendas e bordados no Brasil;
> Anexo XII – Catálogo Artesanato de Sergipe;
> Anexo XIII – Dissertação de ARAÚJO, Gracyanne. 2002. O Trabalho das Artesãs do Município de Divina
Pastora após o apoio do Conselho da Comunidade Solidária. Aracaju (SE): UFSE.
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HISTÓRIAS DA RENDA E O TERRITÓRIO DO OFÍCIO

especialistas como do tipo renda de agulha que apresenta como suporte uma fita presa ou disposta ao debuxo ou
risco – desenho realizado sobre papel-manteiga e fixado em um papel grosso. O debuxo é o roteiro da renda, isto é,
trata-se do desenho da renda, feito sempre de maneira sinuosa. Após a fixação da fita ao debuxo, diferentes pontos
são traçados preenchendo-se os espaços vazios entre a fita, compondo o tecido da renda.
De acordo com as informações encontradas nos relatórios, é possível estabelecer um vínculo entre esse tipo de renda
com fazeres seculares que remontam à Europa do século XVII e com o movimento experimentado pela condição
feminina na sociedade brasileira, em especial na região Nordeste do Brasil, do período colonial até hoje. De acordo
com o segundo relatório, o local de origem do modo de fazer renda de agulha é a cidade de Veneza, de onde o ofício
se espalhou. A Renda Irlandesa é denominada de irish lace na Europa e parece ter vinculação com a cultura celta da
Irlanda. Há algumas semelhanças nos riscos dessa renda com a feita em Divina Pastora. No entanto, no percurso de
transmissão do saber-fazer, a Renda Irlandesa foi absorvida, trabalhada e moldada pelo quadro lógico das rendeiras do
Nordeste brasileiro.
A cidade de Divina Pastora surge como principal território da Renda Irlandesa porque aí se encontraram os elementos
que culminaram com a apropriação do ofício, vinculado originalmente à aristocracia, por mulheres humildes que
reinventaram a técnica, o uso e o sentido de tal saber-fazer. Nesse contexto, um ofício relacionado ao universo
feminino, de longa continuidade histórica, vivenciou e continua vivenciando as mudanças da sociedade brasileira e
constitui uma peça do mosaico cultural formador do Brasil.
O Município de Divina Pastora está situado no vale do rio Continguiba, que historicamente se constituiu em zona
açucareira. A pequena cidade foi originária de uma povoação denominada Ladeira, uma alusão ao fato de ter se
formado em um declive onde se encontrava um curral de gado no fim do século XVI. Após a abolição da escravatura,
essa pequena vila passou a ser o local de moradia dos descendentes dos ex-escravos que mantiveram vínculos com os
engenhos, trabalhando nos canaviais ou em serviços domésticos nas fazendas. Há ainda reminiscências dos grandes
engenhos e marcas deixadas por essa atividade na população local, entre as quais a Renda Irlandesa. De acordo com
o primeiro relatório da pesquisa, os dois últimos engenhos foram desativados no fim da década de 1940.
A crise que se instalara no cultivo da cana devido ao fim da escravatura fez com que as fazendas que ainda mantinham
suas plantações passassem a ser fornecedoras de matéria-prima a engenhos localizados no município de Riachuelo
e Laranjeiras. Somou-se a esta crise na monocultura açucareira a descoberta de petróleo, no início da década de
1960. O Município de Divina Pastora passou a ganhar royalties decorrentes da extração do petróleo, o que fez da
administração pública local o grande empregador. No entanto, essa nova atividade não significou ampliação das
oportunidades de trabalho. A população local, especialmente a masculina, continuou a migrar ou buscar emprego
em Aracaju ou em outros municípios. Para a população feminina, a confecção da renda surgia como uma alternativa
de geração de renda. Hoje, a Renda Irlandesa ocupa mais de uma centena de artesãs.
As grandes mestras do modo de fazer Renda Irlandesa em Divina Pastora lembram de quando eram jovens e viviam
entre os trabalhos nos canaviais e o fazer renda como possibilidades de ter algum recurso. São mulheres de uma
geração marcada pela migração das fazendas para a vila, pela lida nos antigos engenhos de açúcar e pelo trabalho
dividido entre roça e vila, enxada e agulhas. Inseridas nesta ambiência específica da região de Divina Pastora onde
se entrelaçam histórias relativas à tradição dos engenhos, à abolição da escravatura e às mudanças econômicas, as
mulheres humildes tecem sua narrativa por meio da renda.
Ao contrário das rendeiras de outros municípios do Sergipe, como as que produzem a renda de bilro no Município
de Poço Redondo, que vinculam a origem desse modo de fazer renda a um saber dos antigos, as rendeiras de Divina
Pastora apresentam uma explicação muito específica e elaborada para a presença dessa renda na região, em narrativa
semelhante a um “mito de origem”. Não há uma única versão sobre a origem da Renda Irlandesa na região, mas uma
delas se sobressai.
Circula entre as mulheres mais velhas de Divina Pastora que algumas freiras ensinaram o ofício a senhoras da aristocracia
canavieira e estas às filhas, para que pudessem ser capacitadas e trabalhassem em seus enxovais. Com a finura da
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renda, os enxovais seriam expostos às amigas antes do casamento, revelando os dotes e o poder aquisitivo da noiva
na beleza e na riqueza das peças. Tal saber fazia parte do aprendizado das jovens moças prendadas e casadoiras
da aristocracia açucareira, dedicadas aos afazeres domésticos e a outras atividades que as identificavam. Outras
fontes afirmam que essas jovens conheceram tal ofício por meio das freiras dos conventos ou colégios religiosos, a
quem era dada a responsabilidade de sua educação e dos manuais destinados ao público feminino, como o francês
Encyclopédie des ouvrages de dames.
Ainda de acordo com o “mito de origem”, três irmãs, mulheres humildes, aprenderam a arte de fazer renda com
senhoras da aristocracia açucareira sergipana e se tornaram grandes mestras desse ofício, no início do século XX.
Essas três irmãs – Dona Marocas, Dona Sinhá e Dona Dina – difundiram esse conhecimento entre as mulheres pobres
da região, ou melhor, repassaram esse modo de fazer renda para pessoas vinculadas a elas por relações de parentesco,
vizinhança e amizade, criando, assim, caminhos para o estabelecimento das redes de transmissão que são replicadas
ainda hoje por outras mestras. Portanto, as personagens envolvidas nas teias da origem da Renda Irlandesa na
cidade se remetem à diferenciação social encontrada em Divina Pastora no início do século passado, época em que,
possivelmente, a renda foi inserida. O saber-fazer em tela entrou em uma rede de socialidade que envolvia freiras
dos conventos, mulheres abastadas e mulheres pobres. É, portanto, nesse contexto de múltiplas influências europeias
sobre a sociedade brasileira de fins do século XIX e início do século XX – o papel das freiras na educação feminina, a
literatura e as antigas tradições de ofícios – e da circulação dos saberes entre diferentes segmentos sociais que se situa
a Renda Irlandesa em Divina Pastora.
Hoje, as novas mestras do ofício que vão surgindo sempre buscam estabelecer algum vínculo com uma das três irmãs
“míticas”, visando a legitimar seu saber-fazer. Para as mulheres humildes da região, a renda passou a ser percebida
cada vez mais como uma fonte de renda e referência cultural, desencadeadora de sentimentos de pertença. A partir
de tal apropriação, a renda tornou-se responsável pela ascensão social de muitas que abandonaram o trabalho nas
roças e custearam seus estudos, tornando-se professoras a partir de sua produção e venda. As peças de enxovais,
antes feitas pela nubente, agora, são encomendadas às rendeiras a um custo alto, o que passou a ser um sinal
diacrítico do alto poder aquisitivo da família da noiva.
O ofício da renda marcou e marca o universo feminino no Brasil e é via de acesso para compreendermos as situações
diversas em que esse gênero se insere. Reconstituir a história deste saber, compreender a maneira como é apropriado e
como acompanha a dinâmica da posição da mulher na nossa sociedade nos permitirá caracterizar uma parte da diversidade
cultural do Brasil diretamente vinculada ao gênero feminino.
Nos lugares onde, hoje, se faz Renda Irlandesa em Sergipe, necessariamente, estão presentes a mesma técnica e a mesma
narrativa mítica que legitima o ofício. Com o passar do tempo, outras guardiãs desse saber foram se sobressaindo e são
evocadas para contar a história da renda, configurando-se por meio delas outros grupos de organização de rendeiras.
Em tal percurso, de narrativas entrelaçadas por práticas sociais, as redes de transmissão que se formam e extrapolam a
cidade de Divina Pastora revelam ser essa localidade o território, por excelência, da Renda Irlandesa.

SOBRE A RENDA E AS RENDERIAS
Conforme vimos anteriormente, as rendeiras, mulheres humildes, se apropriaram plenamente desse ofício e inovaram
e continuam inovando nos debuxas ou riscos, na experimentação de novos pontos, concepção de peças e uso de
matéria-prima. Sobre a técnica usada no Modo de Fazer Renda Irlandesa, alguns elementos marcam-na e são objetos
de recriação pelas rendeiras. São eles: o cordão que dá o suporte da renda, o risco ou debuxo e os pontos.
Com relação ao suporte da renda, atualmente, o material utilizado para desempenhar esta tarefa é o lacê – cordão
achatado, sedoso e com bastante brilho. O desenho sinuoso feito pelo lacê sobre o debuxo é o que forma os espaços
que serão preenchidos por linha e agulha. Esse material foi introduzido nessa arte pelas mulheres da região de
Divina Pastora e passou, atualmente, a ser elemento identificador da Renda Irlandesa. Tal cordão brilhante confere
sofisticação, distintividade e identidade à Renda Irlandesa, distanciando-a da renda de renascença, que apresenta o
mesmo traçado sinuoso e pleno de volteios. Antigamente, o suporte da renda era o fitilho, uma rendinha estreita
tecida com bilros sobre a almofada.
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Por sua vez, o risco ou debuxo constitui-se no principal roteiro para a produção da renda, pois é a partir dele que se terá
o produto final. O risco projeta no papel o desenho da peça concebida pela artesã. No entanto, a arte de debuxar é
restrita a poucas rendeiras, pois conseguir a harmonia, a regularidade, a proporção e a distribuição de volteios em
uma peça não são tarefas fáceis. Quem sabe riscar está em patamar diferenciado em relação a outras rendeiras e é,
em geral, uma Mestra do Ofício. Sem risco, não há renda e, em função disso, os riscos são ambicionados e guardados
ciosamente pelas rendeiras que detêm sua posse. Os riscos, além de significarem poder ao criarem dependência a
uma detentora de debuxo, são também mercadorias a serem vendidas.
Os pontos com os quais se faz a renda sofreram releituras pelas rendeiras e são, muitas vezes, reapropriados de
outras rendas. São duas dezenas de pontos apresentados em mostruário que consta no processo de Registro, os
quais são nomeados com base na analogia com formas semelhantes a animais e vegetais que integram o universo
das rendeiras, como por exemplo pé de galinha, dente de jegue, espinha de peixe, aranha, boca de sapo, casinha de
abelha e abacaxi. A introdução de novos pontos significa prestígio a quem os incorpora, uma vez que a técnica de
seu feitio será repassada gradativamente a outras rendeiras. Elas são capazes de identificar a autoria de uma renda na
maneira de executar os pontos e o controle de qualidade do produto advém dessa avaliação que, a todo o momento,
realizam com as rendas que lhes são apresentadas. Encomendas de peças grandes, como uma colcha ou uma toalha
de mesa, são divididas entre rendeiras que apresentam modos de execução dos pontos semelhantes. Visando a tal
tarefa, o debuxo é dividido entre as rendeiras e, ao final, a Mestra do Ofício que recebeu a encomenda deverá reunir
o trabalho de todas formando a peça final.
A boa ou má qualidade da renda prende-se a muitos detalhes que perpassam todas as fases de elaboração, do
debuxo ao arremate final. A regularidade entre os pontos de uma peça, o modo de combiná-los e executá-los e a
limpeza da peça são elementos levados em conta na avaliação da qualidade de uma renda. A arte de fazer Renda
Irlandesa, sua maestria, é mais visível em umas rendeiras do que em outras. Essa definição de quem faz a melhor
renda é realizada a todo o momento pelas próprias rendeiras e por pessoas que costumam solicitar encomendas. Esse
controle de qualidade é claramente exercido pelas Mestras do Ofício, que o impõem junto às mulheres com quem elas
irão compartilhar o trabalho. Ao final de uma grande encomenda, quando as peças são reunidas, a Mestra do Ofício
faz suas avaliações, o que se configura em um momento de aprendizado para as demais. A rivalidade entre grupos
de rendeiras surge na definição desse controle de qualidade que, em alguns casos, pode evidenciar mais um estilo do
que questões referentes ao acabamento das peças.
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No que se refere ao ofício das rendeiras, com a intenção de fazer deste uma fonte de renda
mais constante, por meio de uma melhor inserção no mercado e da possibilidade de ter acesso
mais fácil à matéria-prima, as rendeiras de Divina Pastora realizaram
algumas tentativas de se associarem e trabalharem em conjunto para
além dos modos tradicionais relacionados aos grupos de uma Mestra
do Ofício. Na década de 1980, elas fundaram uma cooperativa
vinculada a uma loja no Centro de Turismo de Aracaju, mas a
experiência não durou por muito tempo. O fim dessa cooperativa
acarretou problemas no suprimento do lacê, artigo com alto
custo para muitas rendeiras que não tinham condições de
comprá-lo. Ao final da década de 1990, houve uma nova
tentativa de formar uma associação, mas o processo
foi malogrado. Em 2000, o Programa Artesanato
Solidário, com sua linha de ação de fortalecimento
das associações vinculadas aos ofícios tradicionais,
encontrou entre as rendeiras um discurso generalizado
sobre as vantagens de entidades associativas, especialmente,
no que se refere à compra de matéria-prima e ao escoamento
da produção, apesar das experiências negativas. A Associação
para o Desenvolvimento da Renda de Divina Pastora (Asderen)
foi, então, fundada em 2000 com o apoio desse Programa.
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Hoje, possui sede própria e está equipada com mesas, cadeiras, armários, máquinas de
costura e computador. Cinquenta e uma rendeiras assinaram a ata da fundação da Asderen
e 53 assinaram a ata da última eleição do quadro de dirigentes realizada em maio de 2005.
Foi iniciada uma ação de salvaguarda com a associação por meio da pesquisa para Instrução
do processo de Registro. Os pesquisadores, com a colaboração da associação, catalogaram
122 rendeiras entre associadas e não associadas, em Divina Pastora e em sete localidades.1
Essas mulheres foram identificadas e apresentaram informações sobre as potencialidades e
fragilidades do Modo de Fazer Renda Irlandesa, conforme constam em fichas anexas ao
processo. Por meio desse trabalho, as rendeiras foram informadas a respeito da política
de Patrimônio Cultural que estava em andamento e do instrumento do Registro e suas
implicações. A par disso, a associação ampliou seu banco de dados sobre as rendeiras e
obteve informações que poderão fomentar sua ação.
Como vimos na história da região de Divina Pastora, há poucas possibilidades de trabalho,
o que contribui para fazer a Renda Irlandesa despontar como uma alternativa. No entanto,
há dificuldades de comercialização dos produtos e o receio, sempre presente, de não ter
acesso a matérias-primas, como o lacê. Para que este saber-fazer ocupe o importante papel,
reconhecido pelas rendeiras, em suas vidas, algumas linhas de ação foram identificadas ao
longo da Instrução do processo de Registro, as quais serão apresentadas a seguir.

O MODO DE FAZER RENDA IRLANDESA NO CONTEXTO DA SALVAGUARDA
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
A existência e a continuidade de saberes reconhecidos como bens culturais imateriais
dependem, fundamentalmente, dos grupos ou indivíduos que os fazem vivos por meio do
fazer, do compartilhar e do reinventar. Nesse sentido, para o fortalecimento deste saber-fazer,
fonte de tantos anseios e possibilidades para as renderias, foram apontadas nos relatórios
algumas linhas de ação que deverão ser contempladas no plano de salvaguarda e que dizem
respeito tanto à técnica em si quanto às detentoras. Vale ressaltar que as seguintes linhas de
ação foram identificadas com a colaboração das rendeiras:
1. Fortalecimento da associação, pois esta instância é importante na aquisição de matériaprima e para abertura de mercados. No entanto, há a necessidade de incluir o máximo
possível de rendeiras neste universo e fazer com que elas se apropriem deste espaço
de circulação de informações, cursos, encomendas etc. Deve, ainda, haver um melhor
aproveitamento do espaço da associação para exposição e venda permanente de
produtos com a presença das rendeiras no local.
2. Divulgar o modo de fazer Renda Irlandesa nas comunidades onde vivem as rendeiras.
Para tanto, é necessário reconhecer o ofício das rendeiras na região, envolvendo toda a
comunidade para que fiquem informados sobre suas implicações e potencialidades.
3. Buscar inserir a Renda Irlandesa em uma rota turística que se coadune com este modo de
fazer. Para tanto, é necessária a realização de um diagnóstico/estudo sobre a possibilidade
de incluir essa atividade na oferta turística local, de forma sustentável, valorizando os
aspectos culturais desse ofício e seu produto como algo que reflete o modo de vida de
quem o produz.
4. Assegurar o acesso às matérias-primas, especialmente, o lacê – elemento característico
da renda e do seu saber-fazer.

1. De acordo com as fichas catalogadas, foram encontradas rendeiras nos municípios sergipanos de Areia Branca,
Laranjeiras, Ilha das Flores, Riachuelo, Rosário do Catete, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima.
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5.

Promoção e proteção da Renda Irlandesa por meio da catalogação das peças produzidas, junto com a
constituição de um arquivo de debuxas, o que permitirá contar a história da renda e das rendeiras.

De acordo com o primeiro relatório da pesquisa, o Modo de Fazer Renda Irlandesa é uma fonte de recurso em sentido
amplo. Recurso econômico, uma vez que, por meio da renda, muitas mulheres obtiveram conquistas e alcançaram
objetivos os mais diversos possíveis: custearam estudos, mobiliaram ou reformaram suas casas etc. Recurso cultural
e identitário, pois a renda constrói valores e dá sentido a práticas comunitárias. É possível perceber o Modo de Fazer
Renda Irlandesa desencadeando sentimentos de pertencimento no grupo social das rendeiras, revelando valores e
saberes compartilhados e muito específicos. As histórias contadas sobre a renda, o modo como é feita e reinventada,
a rede de socialidade que cria, fazem desse ofício um constructo cultural pleno sentido e significado para as mulheres
que dinamizam no presente.
A Renda Irlandesa desponta como um distintivo no estado de Sergipe, vinculada a marcos de vivências e experiências
particulares das pessoas de Divina Pastora, de outros municípios e reconhecida por todos os sergipanos. Configura-se em um saber-fazer onde se concentram e reproduzem narrativas e práticas culturais coletivas, valoradas como
referenciais para quem as vivencia. Diz respeito a uma realidade social que, quando é destrinchada, conta histórias
a respeito do gênero feminino, das redes sociais mantidas na época da escravidão e após seu fim, bem como dos
ofícios no Brasil. Disposto diante da colcha de retalhos da diversidade que forma o Brasil, da imagem plural que o
país constrói sobre si mesmo, o Modo de Fazer Renda Irlandesa explicita a participação feminina de traçado sinuoso
e delicado no universo dos ofícios, compondo uma peça significativa da diversidade cultural brasileira.
Por todas as razões expostas anteriormente e as encontradas nos documentos que compõem este processo
administrativo, recomendamos a inscrição do Modo de Fazer Renda Irlandesa tendo como referência este ofício em
Divina Pastora (SE) no Livro de Registro dos Saberes, criado pelo Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.
É o Parecer que submetemos à Gerência de Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial.
Silvia Maria Ferreira Guimarães
Técnica do DPI

Fotos da esquerda de
cima para baixo:
Fabrícia de Oliveira
Santos, 2008.
Gracyanne Freire de
Araújo, 2006.
Marina Zacchi, 2017.
Marina Zacchi, 2017.
Memorial Dom Luciano,
2006.
Memorial Dom Luciano,
2006.

Foto abaixo:
Thamires Leonel, 2019.

De acordo. À Diretora do DPI para os demais encaminhamentos.
Brasília, 26 de setembro de 2008
Claudia Marina Vasques
Gerente de Registro DPl/Iphan / Substituta
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RELATÓRIO

A

inicial do presente processo é uma solicitação, datada de 20/11/2006, em que a Associação para o Desenvolvimento
da Renda Irlandesa de Divina Pastora (SE), com o endosso da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura desse
Município, o Vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e o Presidente de sua Câmara de Vereadores
postulam o Registro do Ofício das Rendeiras de Divina Pastora como Patrimônio Cultural Imaterial. A anuência da
comunidade de praticantes efetivos ou potenciais desse ofício se expressou nas 180 assinaturas recolhidas de fls. 214 a 395.

Foto:
Thamires Leonel, 2019.

O processo foi aberto formalmente em 29/01/2007 e teve tramitação adequada, atendendo a todas as exigências legais.
Notadamente, saliento o consistente Parecer Técnico de Silvia Maria Ferreira Guimarães, do DPI (fls. 497 a 509), que dá
conta das questões de fato e mérito envolvidas e conclui por recomendar a inscrição do bem, agora identificado como
“Modo de Fazer Renda Irlandesa, tendo como referência este ofício em Divina Pastora (SE)”, no Livro de Registro dos
Saberes (seguindo orientação da Câmara do Patrimônio Imaterial, conforme consta das memórias de sua 8a e 10a reuniões,
a fls. 417 e 438-439). Na mesma direção, vai a análise jurídica do Parecer da Procuradoria Federal no Iphan, subscrito pelo
Procurador-geral Substituto Antonio Fernando Alves Leal Neri (fls. 511 a 531). Publicado no DOU de 24/10/08 (fls. 532 e
533) o Aviso requerido pelo Decreto no 3.551/2000, art. 3o, par. 5o, não foram levantadas ressalvas à proposta de Registro,
pelos interessados, no prazo legal.
A Instrução do Processo, também no tocante aos levantamentos documentais, estudos e análises, é muito satisfatória.
Cumpre mencionar contatos diretos e continuados dos técnicos do Iphan e especialistas convocados com as rendeiras de
Divina Pastora, não só em pesquisas de campo como, igualmente, em reuniões de esclarecimento e orientação. Há, ainda
um excelente e abrangente estudo de autoria da antropóloga Beatriz Góis Dantas (fls. 11 a 157). Há também um relatório
complementar coordenado por Aglaé D’Ávila Fontes (fls. 451 a 494).
Por outro lado, anexada aos autos, há abundante e esclarecedora documentação, notadamente:
> Fichas de identificação das rendeiras e seu ofício;
> Três catálogos de exposições dedicadas à Renda Irlandesa de Divina Pastora ou em que ela aparece representando
o artesanato de Sergipe;
> DVD Renda Irlandesa – Divina Pastora;
> DVD Rendeiras de Divina Pastora;
> Dois CDs de fotografias;
> CD de publicações;
> Excertos pertinentes ao tema, da Encyclopédie des ouvrages des dames (Th.de Dillmont) e de Rendas – manual
de tecnologia (Nair Maria Becker);
> Caderno de debuxos (Riscos de Alzira para o Projeto de Artesanato Solidário 2000);
> Álbum Artesanato de Sergipe, Rendas e Bordados, Governo do Estado;
> Dois artigos de Beatriz Góis Dantas (sobre transmissão do ofício de rendeira/metodologia de pesquisa em Divina
Pastora e Poço Redondo);
> Monografia de graduação em Administração da Produção, de Gracyanne Freire de Araújo, O trabalho das artesãs
do município de Divina Pastora após o apoio do Conselho da Comunidade Solidária, Ufes, 2002.
Está, pois, a solicitação de Registro em condições de ser submetida à apreciação e à deliberação do Conselho Consultivo
É o relatório.
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Marina Zacchi, 2005.

O OBJETO DO PEDIDO
Para bem definir o objeto do pedido de Registro em causa, é necessário caracterizar a atividade eixo de atenção (produção
de renda), sua modalidade (Renda Irlandesa), seu foco de gravitação e irradiação (o Município de Divina Pastora), seu
histórico, os modos de organização do trabalho (incluindo técnicas e formas de interação social, a mão de obra e o circuito
de produção e circulação) e, finalmente, seus usos e funções.

RENDA IRLANDESA
Ao contrário do bordado, que se superpõe a um tecido de base, ou do crochê, que constitui um tecido fechado, a renda
se caracteriza como um tecido de malhas abertas, cuja trama forma desenhos, constituídos por fios e, às vezes, fitilhos ou
ainda cordões. Embora seja possível encontrá-la como peça de vestuário, normalmente é usada como adereço de roupas,
peças cerimoniais, objetos de uso doméstico e similares.
Duas técnicas básicas distinguem os principais tipos de renda. Um deles é a renda de bilro (pequena peça de madeira que
permite trançar fios, tendo como suporte uma almofada); também se denomina renda de almofada. O segundo é a renda
de agulha, instrumento com o qual as linhas constroem as formas; alternativamente, as linhas podem ser substituídas
por fitilhos. A Renda Irlandesa é uma renda de agulha em que o fitilho foi substituído pelo lacê, um cordão produzido
industrialmente, achatado, sedoso, brilhante e flexível, com o qual as linhas do debuxo são efetivadas.
A peça fundamental para a execução das figuras da renda é esse debuxo ou risco, isto é, o modelo, molde ou gabarito
executado em papel-manteiga, superposto a um papel grosso e repousando numa almofada. O debuxo fornece a priori
o percurso sinuoso, deixando espaços vazios a serem posteriormente preenchidos pelos pontos. Mas aquilo que constitui
traço capaz de identificar de imediato a Renda Irlandesa entre as demais rendas de agulha (como a renda renascença, que
usa um fitilho) é o lacê.
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rompendo a imagem romântica da unicidade e a autonomia da ação artesanal, por oposição à produção manufatureira ou
industrial, mais se aproximando da condição atual do desenho industrial. Nada mais normal numa atividade viva, submetida
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O que é paradoxal é que, como situação corrente, o debuxo e sua execução sejam realizados por artesãos diferentes,

à dinâmica social e suas contingências, em que se manifestam rivalidades, liberalidades, empréstimos e cópias desses riscos,
segredos e publicidade, compra e venda, estocagem, imitação e inspiração haurida em manuais, revistas ou cursos e assim
por diante. Por certo, a escala de valor das artesãs e o reconhecimento de algumas delas como mestras têm na originalidade
e na beleza dos seus próprios debuxos um parâmetro importante, mas não fundamental. Acredito, porém, que é no saber-fazer e não na concepção abstrata que reside a matriz de valor para a própria comunidade das rendeiras. Por isso mesmo,
acredito que nos pontos é que se possa ter uma aferição do “fazer bem” a renda.
Os pontos são o preenchimento dos espaços livres no interior dos volteios que as sinuosidades do lacê delineiam. Aqui,
também, há modelos tradicionais, que podem ser apresentados em verdadeiros mostruários, mas que também podem
ser inventados, reciclados, combinados, tomados de empréstimo e assim por diante. É sobretudo nos pontos (e na sua
nomenclatura: abacaxi, cocada, dente de jegue, boca de sapo etc.) que podem ser encontrados alguns motivos ou atributos
estilísticos que representem uma contribuição capaz de tornar brasileira essa renda de remota origem irlandesa. Mais que
no debuxo, como já disse, suponho que os pontos servem para evidenciar a competência diferencial das artesãs, não só
na concepção da figuração, mas sobretudo na qualidade da execução (harmonia e equilíbrio na distribuição dos pontos no
espaço, seu ritmo, sua aparência filigranada, a limpeza etc.).
É no saber-fazer que se fundamenta a identidade do modo de fazer esta renda, ainda que em meio a transformações de
várias ordens e escalas. Darcy Ribeiro, ao falar da fixidez e da dinâmica da arte indígena, aponta que o conservadorismo
dominante repousa no saber tribal que só pode reter o acervo total das experiências do passado pela repetição de cada
item técnico, independentemente do processo acumulativo de pequenas alterações que, no entanto, preservam o perfil
estilístico do grupo.

FOCO DE ATENÇÃO E IRRADIAÇÃO
Os pesquisadores, os agentes do poder público, as rendeiras e seus clientes e a população na cidade, no estado e no
restante do país, são unânimes em reconhecer que mencionar a Renda Irlandesa remete automaticamente a Divina Pastora,
pequeno município de não mais que 3.655 habitantes em 2005 e 93 km2 de área, situado na região central de Sergipe, no
vale do rio Cotinguiba, a não mais que 39 km da capital do Estado, Aracaju.
O município, criado em 1938, desenvolveu-se a partir do povoado de Ladeira, cujas origens remontam ao final do
século XVIII. A denominação de Divina Pastora se deve à devoção de origem ibérica, introduzida pelos portugueses em
1782. A Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora constitui marco essencial da paisagem urbana. Construída no
século XVIII, tombada pelo Iphan em 1943, foi recentemente restaurada. Trata-se de um centro de peregrinação, que
no terceiro domingo de outubro atrai quase 30 vezes a população estável, com romeiros vindos de todas as partes do
Estado e de muitos outros estados. As rendeiras mantêm relações estreitas, seja com a devoção mariana (com pagamento
de promessas muitas vezes associadas a seu ofício), seja com a peregrinação anual, participando do acolhimento dos
visitantes e, por certo, aproveitando a oportunidade para dar a conhecer suas produções (mais que comerciá-las, num
contexto considerado impróprio).
A região teve importância na atividade açucareira, do que dão testemunho três dezenas de engenhos, que entraram em
decadência ao final da década de 1940, mas que já vinham perdendo o fôlego desde o fim da escravidão ao final do
século XIX. Hoje, a cidade tem pouca expressão econômica e padece de escassez acentuada de oportunidades de trabalho,
embora a exploração do petróleo desde a década de 1960 tenha ensejado o recebimento de royalties. Seja como for, a base
econômica da cidade é reduzida – o que dá realce ao comércio das rendas, como exceção.
As pesquisas realizadas encontraram rendeiras atuando nos municípios sergipanos de Areia Branca, Laranjeiras, Ilha das
Flores, Riachuelo, Rosário do Catete, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima. Em muitos casos, essa atividade se deu pela
intervenção direta de rendeiras de Divina Pastora. A irradiação desse centro é, pois, inegável, assim como seu papel de
ponto de referência.
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HISTÓRICO
São várias as versões correntes sobre a introdução da Renda Irlandesa em Divina Pastora, por volta do 1o quartel do século
XIX, nenhuma delas dispondo de documentação conclusiva a seu favor. A mais plausível diz que foi por intermédio de
freiras estrangeiras, com que as filhas da aristocracia rural, nos conventos ou colégios, aprenderam a arte da renda. A
plausibilidade da hipótese vem do fato de que é conhecido o papel dos conventos e colégios de freiras na Europa e nos
países por ela colonizados, visando à formação da mulher das classes superiores nas artes domésticas – com especial
atenção à confecção do enxoval da futura esposa e à produção de ornamentos para o lar e para si mesma – trata-se
da mulher ela própria como ornamento, no dizer de Thorstein Veblen, com o objetivo de trazer distinção para o chefe da
família. Ora, há informação de que os enxovais foram, em Divina Pastora, as primeiras destinações desta atividade, que mais
tarde passaram a ser encomendadas às rendeiras profissionais e que hoje não mais representam proporção de monta no
cômputo geral. Por outro lado, circulou na região o original francês de obra célebre para o ensino das artes domésticas às
senhoras: a Encyclopédie des ouvrages des dames, de Thérèse de Dillmont, cuja 1a edição data de 1886. Várias edições se
sucederam, como a de 1900 e a última, de 2000, tendo sido o livro logo traduzido e comercializado em 17 países – onde
também as freiras os utilizaram. Ao lado da tapeçaria, tricô, crochê, filó, macramê, bordados etc. aí aparecem as rendas e,
especificamente, a Renda Irlandesa, com informações técnicas e boa ilustração.
Por outro lado, também têm curso narrativas de uma genealogia de rendeiras que aprenderam com as freiras ou indiretamente
com senhoras que com elas tinham aprendido. Como no caso das genealogias bíblicas, não importa o conteúdo empírico
da linhagem, mas a percepção da existência de uma linhagem, sua continuidade e, portanto, a transmissão generacional
de um saber-fazer.
Costuma-se associar o desenvolvimento da atividade à migração do campo para a cidade, em busca de alternativa de
ganho por parte de mulheres necessitadas.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O atributo mais característico dessa atividade é o saber-fazer – portanto, seu fortíssimo conteúdo corporal. O saber-fazer
não é um conhecimento prático de natureza abstrata, puramente lógica. Ou um conhecimento sobre alguma coisa, sobre
uma técnica, por exemplo. É fruto do que os especialistas chamam de memória hábito ou, então, de memória incorporada
– no sentido forte da palavra, que implica uma mobilização daquele corpo que vai abrindo caminho para o cérebro. Ou
melhor, reproduzindo as palavras de um dos pais fundadores da antropologia, Marcel Mauss, o homem é um ser capaz de
pensar com suas mãos. É significativo que muitas rendeiras tenham declarado não gostar do uso do dedal, pois diminuiria
a sensibilidade dos dedos, ainda que com risco de ferimentos. É mais significativo, ainda, que, durante a execução de suas
tarefas, elas nem precisem permanecer de olhos fixos no trabalho, mas conversem livremente, cantem, façam projetos,
discutam preços e encomendas, troquem ideias sobre técnicas, debuxos e pontos, falem mal da vida alheia, manifestem
afetos e desafetos, tratem de problemas de família e assim por diante – além de sentirem prazer e gratificação na tarefa em
curso e na previsão do ganho correspondente. Isso obriga a ver com outros olhos a hipótese de escolha da renda apenas
por falta de alternativas: tal motivação (às vezes declarada) não é incompatível com confissões explícitas ou implícitas de
prazer e gratificação nessa na produção.
Este saber-fazer, portanto, está mergulhado num riquíssimo e vivíssimo universo social, em que também se cruzam relações
de parentesco, de compadrio, de vizinhança, de clientelismo, de competição, de classes de idade e escolaridade e outras
segmentações socioeconômicas. Vale a pena notar que, atualmente, a atividade de rendeira não é de tempo integral, embora
componha o cotidiano: mais da metade delas é de professoras, funcionárias públicas (municipais principalmente, mas
também estaduais e federais), mas não é no contexto dessas ocupações e, sim, na produção da renda que desenvolveram
essa rede de relações densas acima apontada. É também na produção da renda que alimentam sentimento de solidariedade
e de pertença e sua identidade pessoal e coletiva. Aliás, muitos especialistas, no estudo histórico da renda, a tratam como
fator por excelência de constituição do feminino. Na linha do exposto, creio que esse particular potencial identitário se
explica precisamente pelo caráter altamente corporalizado do saber-fazer envolvido – trate-se de identidade feminina
ou masculina, é bom acrescentar. Aliás, se em Divina Pastora a quase totalidade da mão de obra é feminina (a exceção
conhecida é um reputado desenhista de debuxos em Aracaju), a etnografia registra, em outros lugares, vários casos de
presença masculina nessa atividade.

Foto:
Thamires Leonel, 2020.
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É necessário, enfim, apontar a existência, nos grupos de artesãs ou mesmo nos raríssimos casos de trabalho individual,
de sistemas de autoridade e liderança técnica ou econômica, sobretudo na ocasião de trabalhos de grande formato, que
precisam ser subdivididos, mas sem perder a unidade, ou, então, na distribuição de encargos pelas rendeiras que costumam
centralizar encomendas.

USOS E FUNÇÕES, CONSUMO
A característica mais saliente, à primeira vista, quanto a usos, funções e consumo, é que as próprias rendeiras rarissimamente
consomem as peças que fabricaram. Trata-se, portanto, de fabricar para terceiros, isto é, de produzir mercadorias – quase
sempre por encomenda. Esclareça-se de imediato que não há qualquer antinomia entre valor cultural e valor econômico
(há, sim, entre cultura e mercado). Todo fato cultural tem uma dimensão econômica e todo fato econômico tem uma
dimensão cultural. E, como a cultura não é um domínio específico ou compartimento da vida social, mas uma dimensão
diferencialmente qualificadora de absolutamente qualquer domínio (inclusive o econômico), é preciso rejeitar, como fazem
teóricos, quais Harvey Molotch, Roseberry, Thomas e muitos outros, a polaridade, entre aqueles objetos desinteressados,
como o dom, por oposição a mercadoria, na qual os dons seriam “encantados” (como diria Weber), ao contrário da
mercadoria. A mercadoria pode, sim, ser “encantada” – e a renda de Divina Pastora o demonstra.
Foto:
Marina Zacchi, 2005.

Se, de início, as informações disponíveis apontam a importância da renda de Divina Pastora para adorno de vestimentas
litúrgicas, enxovais e vestuário feminino em geral (blusas, saias. p. ex.), hoje, sem exclusão da indumentária, predominam
os adornos de objetos domésticos (toalha de mesa, colchas, almofadas, argola para guardanapo, caminho de mesa,
passadeira), aos quais se acrescenta uma variedade extensível de outros suportes: capa de liquidificador, capa de celular,
fundo de copo, jogos americanos, pano de bandeja ou para garrafa, chapéu, chinelo, sapato, enxoval do bebê etc.
As peças litúrgicas continuam a ser encomendadas (estolas, toalhas de altar, toalhinhas de sacrário) pela Igreja
Católica, mas as igrejas evangélicas também já descobriram a serventia da rede nos templos.

O MÉRITO
A proposta de Registro em exame não equivale a definir uma hierarquia de valor em relação
às demais manifestações similares no país, como no Nordeste, no Ceará, na Bahia, em
Pernambuco ou em Alagoas (aliás, há um estudo em curso no DPI sobre o modo de fazer
bico e renda singeleza em Marechal Deodoro, AL), ou então, no Sul, com a renda de bilro
açoriana de Santa Catarina. O que ocorre é que, de um lado, o caso de Divina Pastora
reúne condições de qualificação intrínseca e, de outro, o avanço nas pesquisas e análises
permitiu comprovar desde já tal qualificação. Nada impede que a continuidade dos
inventários e levantamentos justifique propor novos bens para Registro.
Que a atividade das rendeiras de Divina Pastora e seus produtos têm relevância
local e regional e que tal relevância vem-se consolidando no plano nacional fica
suficientemente claro no exame dos dados constantes dos autos. Divina Pastora e
Renda Irlandesa já são tomados como sinônimos. Mesmo quando está em cena a
grande peregrinação anual capaz de atrair 100.000 romeiros, a renda não fica excluída,
pelo contrário. O papel identitário que ela desempenha quer em relação à cidade e à
região, quer em relação às rendeiras é conspícuo. O peso na economia, igualmente.
O número de rendeiras cadastradas, 122, é pequeno em termos absolutos, mas
corresponde a quase 4 e tanto por cento da população – e tende a crescer com as diferentes
oportunidades de formação que estão sendo oferecidas (atraindo crianças e adolescentes e,
no aperfeiçoamento, adultos) e a valorização cada vez maior dessa atividade.
O interesse das autoridades municipais e estaduais e de vários órgãos federais e entidades privadas
(como Sebrae, Artesanato Solidário, Artese, Centro Social D. Távora, Amigos da Arte, Nutrac etc.)
vem trazendo benéficos frutos para aprimorar, sobre vários aspectos, a atividade das rendeiras.
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Plataforma importante foi a criação em 2000, depois de duas experiências frustradas nas duas décadas anteriores, da
Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora. A Associação se propôs resolver problemas já
ocorridos com crises no fornecimento de matérias-primas (todas fabricadas fora do Estado) e conseguiu reduzir custos ao
adquiri-las diretamente dos produtores. Contudo, boa parte do potencial da Associação se mantém inexplorada.

Foto:
Acervo Iphan, 2018.

A aceitação da renda de Divina Pastora e de sua área de irradiação só tende a crescer, dentro e fora da região, acentuando
sem papel de padrão e modelo. Prova disso são as pesquisas históricas, antropológicas e estéticas, as exposições (a mais
antiga foi em São Paulo, 1970), as publicações (às fls. 136 a 157, estão listadas quase 70 referências diversas), a presença
em feiras nacionais e internacionais e a extensão do mercado para inúmeros estados brasileiros. O caso de Dona Zu (Maria
Alaíde da Conceição Carvalho) é significativo: participou de várias feiras nacionais e na Argentina (onde agora reside), Chile,
Venezuela, México, Porto Rico, Bolívia, Estados Unidos e Espanha, colecionando 18 premiações internacionais.
Na dimensão nacional, os produtos dessa fecunda atividade das rendeiras de Divina Pastora e sua constelação têm sido cada
vez mais valorizados como objeto de fruição estética, no sentido primeiro do termo – estética refere-se ao aguçamento da
percepção como veículo de relacionamento do sujeito com o mundo externo. Mas cumpre também trazer à tona, no plano
nacional – como se espera do Registro – os valores humanos envolvidos na produção e na difusão desses bens, capazes não
só de iluminar o cotidiano das rendeiras e suas comunidades, como também de favorecer em nós o reconhecimento de que
tais valores são parte daquilo que nos define historicamente como cultura brasileira.

CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, voto favoravelmente ao deferimento da solicitação, recomendando a inscrição do modo de fazer
Renda Irlandesa (tendo como referência este ofício em Divina Pastora – SE) no Livro de Registro dos Saberes, criado pelo
Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.

São Paulo, 25 de novembro de 2008
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
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TOQUE DOS SINOS EM MINAS GERA IS E
OFÍCIO DE SINEIRO
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo sobre o pedido de Registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais, tendo como referências
São João del-Rei e as demais cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina,
Sabará, Serro e Tiradentes, apresentado inicialmente pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, por meio

do Ofício SEC/GAB/920/01, direcionando-se apenas a São João del-Rei.1 A inclusão das demais cidades foi-se construindo
com o desenvolvimento do Processo e a manifestação do interesse das comunidades, como se verá adiante.
O pedido inicial foi apresentado pelos são-joanenses, por ocasião de uma conferência sobre o toque dos sinos de São João
del-Rei,2 proferida pelo então Secretário de Cultura de Minas Gerais, e membro do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural (Iphan), Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos.
Em resposta a essa solicitação, e considerando o interesse da então 13a Superintendência Regional do Iphan/MG, o antigo
Departamento de Identificação e Documentação (DID) acolheu o pedido e, em novembro do mesmo ano de 2001, abriu o
Dossiê de Estudos R-05/01. Em seguida, o DID informou à Secretaria de Cultura (MG) e à 13a SR sobre a abertura do Dossiê,3
dando início à Instrução técnica do Processo de Registro do Toque dos Sinos. A coordenação da pesquisa foi assumida pela
13a SR, sob a responsabilidade de Jairo Braga Machado, historiador do quadro do Iphan lotado no Museu Regional de São
João del-Rei à época.
A pesquisa teve início em 2002, com pesquisadores e consultores especialmente contratados com o apoio da Fundação de
Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (Funrei),4 mas, em virtude de inúmeras mudanças institucionais, foi
interrompida. A equipe constituída e treinada na metodologia do INRC foi desmobilizada ao final daquele ano.
Contudo, o trabalho iniciado em São João del-Rei permitiu que se reunissem referências bibliográficas e documentos, alguns
inéditos, fundamentais para o conhecimento sobre o toque dos sinos, não apenas naquela região mas em outras cidades

1. Consta do Processo uma cópia deste Ofício, cujo original foi encaminhado à 13a SR, onde se extraviou.
2. A grafia correta do nome da cidade de São João del-Rei, assim como de seu adjetivo gentílico, são-joanense, foi definida pela Lei Municipal 4.253, de 2008.
3. À época, os procedimentos para a instauração dos processos de Registro estabeleciam a abertura de um Dossiê de Estudos e, só após a pesquisa e a
documentação do bem cultural, a abertura do processo administrativo já devidamente instruído.
4. Com recursos orçamentários do próprio Iphan, a equipe contratada através da Funrei era a seguinte: Maria das Dores Freire, historiadora responsável pelo
treinamento na metodologia do INRC; André Dangelo, especialista consultor; Fernando Antônio da Conceição e Maria da Luz Coelho, pesquisadores; Claudia
Resende, historiadora, coordenadora técnica da pesquisa.
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processo, na forma de bibliografia, entrevistas, fichas do INRC e Caderno de Textos e, finalmente, incorporado como

Foto da esquerda:
Cristina Leme, 2007.

conhecimento sistematizado no Dossiê Descritivo, que compõe seu terceiro volume.
Essas pesquisas iniciais também foram importantes para estabelecer que os sinos tocavam além de São João del-Rei e

Foto acima:
João Ramalho, 2005.

não eram uma expressão exclusiva desta cidade, apesar de esta ser a principal referência, um padrão de excelência, para
estudiosos e sineiros.
Tornou-se claro, portanto, que o território a ser pesquisado necessitaria de uma ampliação, tendo em vista as inúmeras
referências à constituição de repertórios e à prática de toques de sinos em outras cidades mineiras. Como costuma acontecer
no trato com o Patrimônio Cultural de qualquer natureza, a cultura não obedece às fronteiras político-administrativas
estabelecidas pelos homens. Com certeza, a expressão dos sinos em outras cidades de Minas (sem falar em outras do Brasil,
e desde suas origens mais longínquas, no continente europeu) concorreu para a conformação do extenso conjunto de
toques que São João del-Rei possui hoje.
A decisão quanto à ampliação do sítio a ser inventariado tratou de atender também a um dos objetivos precípuos da
política de salvaguarda do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial: a de conhecer e documentar, tanto quanto possível,
as diferentes versões e expressões de determinada manifestação cultural, sem pretender, pela própria dinamicidade dos
processos sociais, dar a temática como esgotada. Dessa forma, busca-se garantir que os bens culturais registrados como
Patrimônio Cultural Brasileiro sejam efetivamente referenciais da identidade, da ação e da memória de todos os grupos
sociais que se reconheçam como seus detentores. Sem descurar do respeito à diferença e da valorização da diversidade,
busca-se sempre garantir a inclusão cultural.
A propósito da ampliação do território da pesquisa, vale lembrar, ainda, que, no início do processo (fim de 2001), a
publicação do Decreto 3.551/2000 era recente e cabia testar os procedimentos desse instrumento, conforme justifica o
projeto básico de contratação dos serviços técnicos para sua Instrução. A experimentação desses procedimentos, para cada
uma das categorias definidas nos Livros de Registro, foi uma recomendação expressa do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural em reunião logo após a instituição do Registro.
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mineiras, que até então se encontravam dispersos. Este material foi organizado, sistematizado e juntado ao presente

Foto:
João Ramalho, 2005.
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Além disso, há outros elementos em comum entre essas nove cidades: seu processo de formação, em torno da atividade
mineradora, desenvolvida durante o período colonial; e a forte presença da mão de obra escrava, no mesmo período
histórico, que veio a se constituir num dos elementos conformadores da sociedade mineira e da expressão dos toques dos
sinos.5 Outro elemento comum às cidades inventariadas, mas não exclusivo, é o estabelecimento de associações religiosas
leigas nessas vilas, que se responsabilizavam pelos ofícios litúrgicos oferecidos à população e, entre esses ofícios, o de tocar
os sinos. Esses sodalícios (nome genérico das associações ou irmandades religiosas) foram e continuam sendo os principais
responsáveis pela manutenção da prática sineira em algumas dessas cidades.6 O Barroco é igualmente um elemento comum
e marcante nas cidades selecionadas, não apenas como estilo artístico e litúrgico, mas também como visão de mundo,
pois, como se diz, o som dos sinos é a voz do barroco mineiro. Um último elemento a ser acrescentado é o destaque dado
à música nas cidades inventariadas, como ocorre em tantas outras cidades mineiras e em várias outras cidades do Brasil,
originárias também das vilas coloniais da América portuguesa, onde havia intensa produção cultural e musical em torno das
festas de santos católicos e da liturgia da Igreja.
Assim, estabelecidos os entendimentos entre o DPI e a 13a SR acerca do território a ser inventariado, tratou-se de dar
continuidade à Instrução técnica do Processo, procedendo-se à pesquisa e à documentação sobre o toque dos sinos em
Mariana, Ouro Preto e Catas Altas, sendo para tanto contratada a empresa Santa Rosa Bureau Cultural,7 ao final de 2004.
Os produtos entregues nessa etapa deixaram muito a desejar: as fichas do INRC apresentavam dados incompletos e não
ofereciam conhecimento sistematizado sobre o toque dos sinos naquelas cidades. Do mesmo modo, a documentação
audiovisual produzida no processo de pesquisa foi entregue sem nenhum tipo de edição. No entanto, entre a documentação apresentada havia também novos textos de estudiosos, que se mostraram fundamentais para a continuidade das
pesquisas sobre o toque dos sinos, como as “Considerações sobre um levantamento de fontes manuscritas, impressas e
bibliográficas sobre os sinos no barroco luso-brasileiro”, da historiadora Adalgisa Arantes Campos. Estes trabalhos foram
incorporados ao Dossiê Descritivo e juntados ao Caderno de Textos – Anexo II, do presente processo.
Na mesma época (fim de 2004), foram adquiridas pelo Iphan 23 horas de gravações em vídeo de celebrações e toque de
sinos (especialmente na Semana Santa) em São João del-Rei, além de acervo fotográfico sobre o mesmo tema. De autoria
de João Ramalho, esse material foi igualmente juntado ao processo – Apenso III – e em parte aproveitado na edição do
documentário audiovisual do toque dos sinos.
Em 2007 e 2008, o inventário se estendeu até as cidades de Congonhas, Sabará, Serro e Diamantina, agora sob
responsabilidade da ONG Núcleo Brasileiro de Percussão – NBP.8 Ao tempo em que a equipe contratada desenvolvia o
trabalho nestas cidades, o inventário do toque dos sinos na cidade de Tiradentes foi realizado pela historiadora Corina
Maria Moreira Rodrigues, servidora lotada na Superintendência Regional do Iphan em Minas Gerais.
Considerando o modo como começou – com base em um pedido de Registro do Toque dos Sinos em São João del-Rei
– e o estágio de desenvolvimento da Instrução técnica do Registro do Toque dos Sinos, em meados de 2008 tratou-se
de estabelecer seu recorte territorial e por consequência, o nome desse Registro, no âmbito da Câmara do Patrimônio
Imaterial,9 que já vinha discutindo a questão. Em reunião realizada na sede da 13a SR, em Belo Horizonte, com a presença

5. A pesquisa encontrou fortes indícios de que a matriz cultural africana exerceu influência significativa sobre a forma como os sinos eram tocados nas cidades
inventariadas, conforme se demonstra na documentação constante do processo.
6. Conforme a pesquisa, as irmandades se mantiveram muito fortes ao longo desses quase três séculos de existência em São João del-Rei. Nas demais cidades
inventariadas, a situação é muito variada, e, com certeza, o maior ou menor enraizamento da prática sineira no cotidiano das pessoas é proporcional à maior
ou menor presença desses sodalícios em cada uma delas.
7. A empresa foi contratada em dezembro de 2004, por dispensa de licitação, pelo Superintendente da 13a SR, à época o arqueólogo Fabiano Lopes de Paula.
Para realizar as pesquisas nas cidades mencionadas, a Santa Rosa mobilizou uma grande equipe de especialistas, pesquisadores, consultores, fotógrafos e
videomakers, sob a coordenação técnica de Jason Barroso Santa Rosa. Entre os consultores destacam-se os especialistas Fábio Montanheiro, André Dangelo,
Adalgisa Arantes Campos e Hebe Maria Rola Santos.
8. O Núcleo Brasileiro de Percussão foi contratado mediante licitação, para pesquisar e documentar o toque dos sinos nas cidades mencionadas, como também
para consolidar e sistematizar as informações e a documentação produzidas e/ou adquiridas em todas as etapas anteriores das pesquisas para Instrução do
processo. A equipe do NBP foi assim constituída: Juliana Araújo, historiadora, coordenadora técnica; Ana Flavia Macedo, Djalma Corrêa, Cid Knippel, Pablo
Lobato e Cristina Leme, pesquisadores; e Marcos Ferreira e Francisco de Assis, consultores.
9. A Câmara do Patrimônio Imaterial é a instância assessora técnica do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, constituída de quatro conselheiros e de
dirigentes do DPI, conforme o Art. 5o da Resolução 001/2006.
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Foram definidas, assim, além de São João del-Rei, outras oito cidades cujas referências a sineiros e toques de sinos, assim
como histórias e lendas em torno deles, foram identificadas durante a 1a etapa de pesquisa, quais sejam: Ouro Preto,
Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes. Destas, apenas Catas Altas não tem
o seu sítio urbano tombado pelo Iphan, mas é detentora de monumentos isolados reconhecidos como Patrimônio Nacional.
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dos pesquisadores do Iphan e demais envolvidos no processo, e com base no recorte territorial da pesquisa e na singularidade
de suas expressões identificadas nas diferentes localidades, a Câmara decidiu que o objeto deste Registro deveria ser: O
Toque dos Sinos em Minas Gerais,tendo como referência São João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas,
Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes. A partir de então foi adotado este título para nomear todos
os produtos da pesquisa, como também o Processo Administrativo.
Concluindo a última etapa dos trabalhos de pesquisa e documentação para Instrução do processo, o material produzido
pelo NBP, com base no inventário do Toque dos Sinos nas cinco cidades acima citadas, como também o conhecimento
produzido nas pesquisas anteriores nas cidades de São João del-Rei, Ouro Preto, Mariana e Catas Altas, foi consolidado
em seis volumes do INRC, impresso e em meio digital, anexados ao processo – Anexos Ia e Ib. Diferentemente do que se
esperava como síntese dos resultados da pesquisa, ao invés de um Dossiê Descritivo e de um documentário audiovisual,
o NBP produziu um hipertexto (texto multimídia) sobre o toque dos sinos, muito interessante tanto na forma quanto no
conteúdo, mas que não atendia ao formato padrão para divulgação dos bens registrados. É, sim, um documento para
pesquisadores e demais interessados, e assim foi anexado ao Processo – Anexo VI.
Conforme adiantei no início deste Parecer, durante vários momentos da pesquisa, as comunidades das cidades inventariadas
se mobilizaram em torno do reconhecimento do Toque dos Sinos como Patrimônio, como se pode ver nos abaixo-assinados
que solicitam o Registro, colhidos nas cidades do Serro e de Sabará, em 2007, que constam do Processo. A estes se
juntaram apoios e anuências ao processo de Registro do Toque dos Sinos, da parte da Associação dos Amigos do Serro
(Aaser), em 2008, e mais recentemente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e de inúmeras instituições
públicas e civis de Ouro Preto, também incorporados aos autos.
O Dossiê Descritivo, que sintetiza todo o conhecimento produzido sobre o toque dos sinos para Instrução técnica do Processo,
e constitui seu Volume III, foi elaborado pela historiadora do DPI, Ana Lúcia Abreu Gomes, que vinha supervisionando esses
trabalhos desde 2007. Ela também produziu o roteiro e supervisionou a edição do documentário audiovisual que sintetiza
o Toque dos Sinos em Minas Gerais10 – Anexo IV.
A documentação reunida, produzida e sistematizada ao longo das pesquisas, foi organizada pela técnica do DPI, Fabíola
Nogueira da Gama Cardoso, para constituir o presente Processo em três volumes, com Anexos e Apensos.
Todos os requisitos para o Registro de um bem cultural, em conformidade com a Resolução 001/2006, estão devidamente
contemplados no presente processo. Trata-se agora de apresentar os fatos que, no nosso entendimento, justificam o
reconhecimento do Toque dos Sinos em Minas Gerais como Patrimônio Cultural Brasileiro, tendo como referência São João
del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes.

O OBJETO DO REGISTRO
Estes dobres e repiques são responsos, são poemas que o bronze transforma em sons. De geração a geração
estes “Principadas”, “Tenstens”, “terentenas”, “Clens”, “Tencão Festivo”, “Senhora Morta”. Que menino empinou o
meião? Quem lustrou o garfo? Poliu a bacia com o óleo queimado? Verificou as amarras de couro do badalo? Nas
sineiras recortadas, os sinos são as pupilas dessas torres. Com suas bocas de bronze, contam histórias de fantasmas.
Quem organiza? Quem encontrou a paz do som eterno? Quem vai celebrar a missa das almas? Quem chama o
sineiro? Que festa se anuncia? A linguagem do bronze alerta e avisa, conclama e convida, explica e esclarece. Aqui
não teve infância quem não aprendeu a conversar com os sinos.
Jota Dangelo
A pesquisa desenvolvida para Instrução do pedido de Registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais demonstrou que
os sinos continuam tocando em São João del-Rei, onde essa prática está viva e presente, e também nas demais cidades
inventariadas, onde se ouvem reverberações e ressonâncias muito significativas das expressões sineiras.

10. Foi o último trabalho desta servidora no Iphan, de onde saiu, em 22/06/2009, para assumir uma vaga no quadro permanente de outra instituição federal.
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A relação do toque dos sinos com a população das cidades inventariadas
não é, exclusivamente, uma relação de comunicação ou de controle do
tempo, como também não o era no mundo de outrora. Se fosse assim,
como explicar os 10 toques diferentes para comunicar a celebração de
uma missa, em São João del-Rei? Apenas um seria suficiente. Esse e
outros elementos levam a concluir que a função comunicativa e também
a de controle do tempo11 persistem; contudo, a relação entre essa
prática e a comunidade de indivíduos não é de mera funcionalidade.
Em alguns casos, há vários toques que podem ser utilizados numa
mesma situação de comunicação, reiterando que a relação da cidade
e dos sineiros com os toques dos sinos inclui outras dimensões
relacionadas ao reconhecimento de uma forma de expressão que eles
consideram seu Patrimônio.
Como se pode constatar na documentação constante do processo, o
toque dos sinos é expressão reveladora da identidade e da diversidade
cultural das cidades inventariadas. Seus habitantes se reconhecem e
se distinguem dos habitantes de outras cidades porque atribuem um
significado particular ao toque dos sinos, ao repertório dos toques, ao
som diferenciado que plange de cada um daqueles bronzes, desde
a torre das várias igrejas das suas cidades, particularmente em São
João del-Rei e em Ouro Preto. Essas cidades ainda conservam uma
série de toques que existiram em inúmeras vilas e cidades da América
portuguesa e do Brasil. Sua continuidade histórica estabelece, para
essas comunidades, uma identidade ímpar, uma vez que elas ainda são
capazes de decodificar os toques de sinos.
O pedido de Registro do Toque dos Sinos apresentado por essas cidades
expressa um sentido de pertencimento a uma paisagem sonora que
lhes atribui uma especificidade, ao tempo que os insere nos processos
de construção de uma identidade cultural brasileira formada, em boa
parte, de elementos da nossa religiosidade, tanto erudita quanto
popular.
As igrejas, suas torres sineiras, os sinos de bronze, o repertório e a
expressão dos toques testemunham a riqueza e a opulência do ciclo do
ouro, a contribuição da mão de obra escrava à produção do ouro, das igrejas, dos sinos e dos seus toques e de todas as
demais condições necessárias à vida e à morte dos homens daqueles tempos; dão conta das associações religiosas leigas, de
sua função social, do papel que desempenham na promoção das artes e da música e de sua importância política.

Foto:
João Ramalho, 2005.

Como no processo de pesquisa não foram encontradas notações musicais dos toques dos sinos, pode-se concluir que a
estrutura, a composição e o saber tocar sinos estão na habilidade e na memória dos sineiros de Minas Gerais. A pesquisa
constatou que, quando um antigo sineiro, por diferentes motivos, não pode mais tocar os sinos e não teve oportunidade
de transmitir seu saber, a cadeia de reprodução dessa forma de expressão é interrompida, às vezes de forma irreversível.
Em todas as cidades inventariadas, os entrevistados reconhecem que o sineiro desempenha um papel fundamental. E seu
conhecimento dos toques e habilidade em produzi-los não se aprende na escola.
É aprendizado que requer observação, envolvimento e dedicação, desde a infância. Em geral, desde adolescentes, eles
frequentam as torres para ouvir, ver e acompanhar os toques. Quando meninos, eles não têm acesso às torres. Mas não
deixam de reproduzir o som que plange dos campanários das igrejas em panelas, postes, enxadas, picaretas e em tudo o

11. A pesquisa nos informa que há quem espere o toque do Angelus matutino para se levantar e não, necessariamente, para rezar a Ave-maria. Em Congonhas
do Campo, muitos entrevistados afirmaram que perdem a hora do trabalho se os sinos tocam atrasados.
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mais que puderem “batucar”. Na cidade de São João del-Rei, há a Via Sacra, sempre aos domingos, quando os aprendizes
de sineiros percorrem as torres das principais igrejas da cidade para aprender e, ocasionalmente, tocar os sinos.
Os sineiros entrevistados durante a pesquisa têm entre 20 e 60 anos e são homens, em sua maioria. Eles próprios fazem
a classificação daqueles que executam o ofício: antigos sineiros, jovens sineiros, zeladores sineiros e mestres sineiros.
Antigos sineiros são aqueles que tocam os sinos esporadicamente. Entretanto, com relativa frequência, são chamados para
esclarecer dúvidas em ocasiões não rotineiras. Jovens sineiros são aqueles que tocam os sinos no dia a dia. Zeladores sineiros
devem dar condição aos jovens sineiros de executar a sua tarefa. Há casos em que estes acabam tocando os sinos. Mestres
sineiros são sineiros já falecidos que fazem parte da história da localidade e são uma referência desse saber e do ofício.
Outra característica dos sineiros é sua profunda relação com bandas, orquestras, liras e escolas de samba, entre outros
espaços de expressão da musicalidade, quer seja popular ou erudita.
Entretanto, a situação dos sineiros nas nove cidades inventariadas não é homogênea. São João del-Rei se destaca, mais uma vez,
por reconhecer os sineiros como profissionais, com salário e carteira assinada pelas irmandades. Já nas outras cidades, a situação
é mais precária, sendo que Ouro Preto é a que apresenta as condições mais favoráveis, embora suas irmandades não tenham os
mesmos poder e projeção que possuem em São João del-Rei, assumindo apenas em parte a sustentação dessa prática.
Outro exemplo contundente é a cidade de Mariana, que é a sede do arcebispado e, por isso, as irmandades sempre foram
subsumidas pela presença da Igreja. O papel reduzido dessas irmandades com certeza contribuiu para a interrupção da
expressão dos sinos e da sua cadeia de transmissão na cidade.
No mesmo sentido, a pesquisa também demonstrou que não há envolvimento da Igreja com os sineiros e o toque dos sinos.
Com exceção de um ou outro clérigo que, por motivos pessoais se interesse pelo tema, em geral eles não se envolvem com
o toque dos sinos.
Portanto, o papel das associações religiosas, do mesmo modo que outrora, é muito importante para a continuidade dessa
forma de expressão, para manutenção dos sineiros e da cadeia de transmissão dos toques nas cidades inventariadas. Pode-se concluir, pelo conhecimento produzido nas pesquisas, que, nas cidades onde as irmandades se mantiveram fortes, a
prática sineira tem maior expressão, de maneira mais densa e consistente, como é o caso de São João del-Rei. Naquelas
onde os sodalícios desapareceram – porque a sociedade local não via mais sentido nas práticas sociais por eles agenciadas
–, observa-se seu progressivo apagamento.
Assim, pode-se concluir que o toque dos sinos como forma de expressão envolve uma complexa rede de relações entre
irmandades, musicalidade, torres, sinos e gerações e gerações de sineiros. A estes, cabe a tarefa de manter e transmitir seus
conhecimentos (e habilidades) às novas gerações de sineiros.
Aqui também se destaca São João del-Rei, entre as cidades mineiras-sineiras. Ali, onde o toque dos sinos é uma prática
tão viva e dinâmica, os sineiros criaram uma forma de aprimorar e valorizar os toques: o gancho de ferro colocado entre o
badalo e a corda, invenção reconhecida e aplaudida pelos sineiros das demais cidades.
A dimensão formal dessa referência cultural se relaciona à sua dimensão estética, à percepção sensorial e à sua função
comunicativa. O Toque dos Sinos é forma de expressão que necessariamente associa a ocasião e a estrutura do toque. Segundo
o texto descritivo, é a correta associação desses elementos que garante a efetiva transmissão de mensagens. Em relação à
ocasião, deve-se levar em consideração se ela é festiva ou fúnebre. Isso determina o ritmo a ser impresso ao toque: em caso
festivo, ritmos acelerados; em ocasiões fúnebres, o ritmo é mais lento. Quanto à estrutura dos toques, estes são determinados
por sua execução: com o sino paralisado (pancadas, badaladas, repiques) ou com o sino em movimento (dobres).
No que se refere à sua função comunicativa, o Toque dos Sinos em São João del-Rei se destaca frente às demais cidades:
lá são reconhecidos cerca de 40 toques, entre repiques e dobres, todos nomeados e com uma estrutura formal precisa.
Na verdade, os toques em São João del-Rei compõem um conjunto complexo não só de badaladas, pancadas, repiques e
dobres, mas, também, apresentam um grau de sofisticação ímpar em sua forma de execução: não há repique que não seja
executado com um conjunto mínimo de três sinos que, segundo a explicação dos próprios sineiros, “conversam” entre si.
Nessa conversa, o sino menor (mais agudo) faz a marcação, o médio (meião) pergunta e o grande (grave) responde.
Em Ouro Preto, podemos identificar situações bastante similares a São João del-Rei, apesar de não haver denominações
específicas para os toques. Em Mariana, como já mencionado, houve uma interrupção na cadeia de transmissão do toque
dos sinos que vem sendo retomada agora. O mesmo ocorre em Diamantina, onde há uma intensa movimentação de
retomada da atividade sineira.
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Nesse sentido, vale arrolar aqui as medidas de salvaguarda indicadas no processo, além da proposição do Registro que
apresentaremos adiante:
1.

Documentar, com a qualidade técnica e precisão necessárias, os diferentes toques de sinos existentes nessas cidades;

2.

Promover oficinas para recuperação dos toques nas cidades onde estes se perderam, considerando a memória local;

3.

Promover oficinas para troca e difusão do repertório dos toques;

4.

Incentivar a pesquisa acerca dessa forma de expressão bem como de sua história ao longo do tempo;

5.

Difundir por outros mecanismos, como publicações, documentação sonora e audiovisual, os resultados das pesquisas
realizadas;

6.

Realizar obras de manutenção e conservação das torres e dos sinos, de modo a viabilizar a continuidade dos seus
toques e a melhoria das suas condições de expressão e reprodução;

7.

Valorizar ofício de sineiro por meio da regulamentação de sua atividade nas igrejas, como uma forma de
reconhecimento de sua contribuição para a preservação da cultura brasileira;

8.

Identificar e documentar as irmandades, os rituais litúrgicos e as celebrações religiosas associados aos toques dos
sinos, como forma de promover sua continuidade.

Concluindo, dizem que os sinos e seus toques comunicam uma série de mensagens, que são decodificadas não só pelos
moradores das cidades, mas também por Deus. Pois, como se acredita e como reza a tradição da alma barroca, mineira,
que exala nas cidades inventariadas, quando um sino toca Deus, escuta a prece com mais atenção.
Mas, não é demais ressaltar, como fica demonstrado no presente processo, e parafraseando a serrana Doia Freire, é em
São João del-Rei que o som dos sinos se faz ouvir “mais forte, mais rico, cultivado e renovado como arte, ofício e devoção,
sustentado por uma teia de relações que une irmandades e gerações de sineiros, como em nenhuma outra das cidades
pesquisadas”. Então, o destaque no objeto do presente processo é plenamente procedente: o Registro d’O Toque dos Sinos
em Minas Gerais, tendo como referência São João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do
Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes.

PROPOSIÇÃO DO REGISTRO
Por tudo o que foi exposto, fica claro que o toque dos sinos constitui uma referência cultural das cidades inventariadas, com
destaque para São João del-Rei, onde mais intensamente se associam os sinos, as torres sineiras das igrejas, os sineiros, sua
comunidade de ouvintes e os rituais e celebrações religiosas que motivam essa forma de expressão. Propomos, assim, que o
reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro do Toque dos Sinos em Minas Gerais, tendo como referência São João
del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes,
se faça por um duplo Registro: a inscrição do Toque dos Sinos como Forma de Expressão, no livro correspondente, e a
inscrição do Ofício de Sineiro no Livro de Registro dos Saberes, por ser ele o principal responsável pela transmissão desse
saber em bases tradicionais.
S. M. J, é este o nosso Parecer.
Brasília, 28 de setembro de 2009
Ana Claudia Lima e Alves
Técnico IV
De acordo. À Diretora do DPI, para os demais encaminhamentos.
Em 30 de setembro de 2009
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro – DPI/Iphan
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Fica demonstrado, assim, que nas cidades inventariadas, o toque dos sinos continua presente, em maior ou menor grau,
seja vigente e íntegro no cotidiano, como em São João del-Rei e Ouro Preto, ou com menor intensidade e até na memória
dos seus moradores, nas cidades citadas, que buscam revitalizar essa prática. No caso dessas cidades, a perspectiva de
registrar o Toque dos Sinos como um Patrimônio Cultural Brasileiro é tida como um elemento a mais no processo de coesão
das suas comunidades.
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rata-se de processo cujo objeto é o Registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais, tendo como referência São
João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e

Foto:
Cristina Leme, 2007.

Tiradentes no Livro de Registro das Formas de Expressão e Ofício de Sineiro no Livro de Registro dos Saberes, como

Patrimônio Cultural Brasileiro.
Em 13 de agosto de 2001, por iniciativa do Dr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, então Secretário de Estado de Cultura
do Estado de Minas Gerais e membro do nosso Conselho e atualmente Prefeito da cidade histórica de Ouro Preto, o pedido
foi formalizado primeiramente para o Registro do Toque dos Sinos, na cidade de São João del-Rei.
A Instrução do processo mostra-se extensa e abrangente, compreendendo material diversificado, como Dossiês, fichas,
fotos, abaixo-assinados das comunidades de apoio à iniciativa, registros audiovisuais, memórias de encontro e entrevistas,
pesquisas históricas e bibliográficas e Pareceres Técnicos das diversas áreas do Iphan, a saber Departamento de Identificação
e Documentação (DID), Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), Presidência, Superintendência do Iphan em Minas
Gerais, Unidades Regionais do Iphan e Procuradoria Federal da AGU junto ao Instituto, que se mostrou favorável através do
Parecer no 14/2009 – PF/Iphan/Sede/MCBS, datado de 27 de outubro.
O século XVIII em Minas foi palco da mais intensa força de criação do período colonial nos mais diversos campos artísticos.
A sociedade, erguida em função da riqueza da mineração, soube viver como um todo um período de glórias e de fausto,
cuja produção artística, numa visão global, não teve paralelo no Brasil.
Essa sociedade barroca, diversa em sua constituição étnica, construída sob a efígie da Contrarreforma e vivendo as dúvidas
do homem de sua época – o dilema do espírito e da carne, o simbolismo empírico – marcaria seu tempo, principalmente,
por sua manifestação criadora na área da arquitetura, em especial no campo religioso com a presença constante de capelas,
paços, oratórios e cruzeiros na construção do espaço e da paisagem mineira colonial.
Dentro deste mundo ritualístico, a igreja secular tinha o papel de principal promotora das festividades religiosas/profanas,
ao lado do Senado da Câmara, representante do Poder Real. As Ordens Terceiras, Irmandades e Confrarias possuíam
um calendário completo destas solenidades, que aconteciam no espaço interno da capela de cada instituição religiosa:
missas, exéquias, te deums, batizados, posses de mesa e novenas, entre outros ritos, alimentavam a vida social dos núcleos
urbanos da Minas setecentista e no espaço social público onde as procissões eram sinônimo de ocasião de exibir e externar
a devoção, a riqueza, o poder e a posição social de cada classe dentro daquele mundo barroco construído em Minas sobre
uma nova conjuntura sociocultural.
Essas cerimônias tinham todo um acompanhamento, indispensável à teatralidade do espírito barroco, no qual a música
teve papel prioritário, já que o repertório era composto exclusivamente para o cerimonial de cada sodalício religioso pelos
“mestres” da arte da música: motetos, responsórios, matinas, antífonas, missas e novenas multiplicavam-se por toda a
Minas barroca numa originalidade ímpar, como nos demonstrou Kurt Lange no seu trabalho pioneiro: cada festa religiosa
tinha sua música própria, tocada por um grupo musical dirigido por um mestre ligado à Irmandade ou Ordem Terceira por
contrato de serviço que valia por determinada temporada, em geral correspondente ao ano fiscal da Mesa diretiva.1
O segundo acompanhamento indispensável a estes rituais, e à própria vida civil, eram os toques dos sinos que, hoje quase
esquecidos, aparentam aos olhos leigos meros enfeites compositivos das torres-sineiras, diferentemente do olhar de outras
eras, como definiu poeticamente o dramaturgo e teatrólogo Jota Dangelo:

1. LANGE, Francisco Curt. Descoberta da música barroca em Minas. p.16 apud DANGELO, André Guilherme Dornelles. Os sinos da quaresma, mensageiros
da alma barroca mineira. São João Del Rey, 2002.
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Os pés de hoje cobrem esses lajedos sem pensar que houve tempo em que se andava como se essas calçadas
fossem brasas.
Nos ovais das sineiras recortadas os sinos silenciam suas bocas. Incorporaram ao bronze das bacias anúncios que
fizeram de outros dias, coroações de reis, rainhas loucas, novenas e missas de agonia.2
A importância dos sinos nas antigas comunidades cristãs tornou seus campanários elementos referenciais do urbanismo
e, na sua transposição para o Brasil, elemento formal de maior importância na evolução do partido arquitetônico da igreja
mineira no século XVIII. Com o passar dos anos, e com o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo colonial mineiro,
como nos demonstrou Sylvio de Vasconcellos, as torres e os sinos tornaram-se verdadeiros símbolos visuais da estrutura
plástica das igrejas e de sua inserção na paisagem urbana das vilas do ouro mineiras. Nelas, os sinos e os sineiros eram os
espectadores privilegiados do cotidiano da cidade e seus eloquentes e capacitados tradutores dos ritos do cotidiano, numa
sociedade como sabemos, estruturada sobre os símbolos da fé tridentina e do absolutismo, que tinha na presença marcante
da Igreja Católica o reflexo mais marcante da cultura mineira setecentista.

Foto:
João Ramalho, 2005.

Nesse sentido, quando refletimos sobre o significado da linguagem dos sinos na cultura do lugar em Minas Gerais, estamos
falando, na verdade, de veículos de manifestação cultural ligados a uma das formas de comunicação das mais antigas
da civilização ocidental. Falamos também de uma cultura enraizada de maneira antropológica, que trabalha o sentido da
memória ora associada ao significado da igreja como geratriz de uma série de relações urbanas, sociais, culturais, e também
de sentido de permanência e pertencimento a um sistema barroco ainda presente em várias cidades de Minas, como
demonstrou as informações contidas no Dossiê Descritivo produzido entre 2001-2009 sobre a coordenação e a orientação
do Departamento de Identificação e Documentação (DID/Iphan) intitulado “O Toque dos Sinos em Minas Gerais: tendo
como principal referência a cidade de São João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do
Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes”.
Consideramos importante ressaltar, nesse momento, um pouco da história desse Registro, lembrando, como
está registrado no Dossiê, que a iniciativa para o Registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais partiu de uma
demanda da comunidade são-joanense manifestada por ocasião de conferência sobre o toque dos sinos de São
João del-Rei.3 proferida pelo então Secretário de Cultura de Minas Gerais e membro do Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural do Iphan, Dr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, hoje Prefeito da Cidade de Ouro
Preto. A formalização do pedido foi encaminhada pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais4 ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 13 de agosto de 2001, e, naquela ocasião,
dizia respeito ao Registro dessa forma de expressão na cidade de São João del-Rei exclusivamente. A
pesquisa teve início em 2002, sob a coordenação inicial do historiador do Iphan Jairo Braga Machado,
que trabalhou com a colaboração de pesquisadores e consultores especialmente contratados com o
apoio da atual UFSJ, conforme já mencionado anteriormente.
A pesquisa foi referenciada inicialmente pelos trabalhos da professora e pesquisadora Maria
do Carmo Vendramini, “Sobre o sino nas igrejas brasileiras”, publicado em 1981 no anuário alemão Musices Aptatio;5 do arquiteto e pesquisador do toque dos sinos de São João
del-Rei, Prof. Dr. André Guilherme Dornelles Dangelo, da Universidade Federal de Minas
Gerais, “Os sinos da Quaresma, mensageiros da alma barroca mineira”,6 que colaborou
também como consultor técnico na elaboração deste Parecer; e do professor e pesquisador são-joanense Aluízio José Viegas, “A linguagem dos sinos de São João del-Rei”.

2. DANGELO, Jota. O Aleijadinho de Vila Rica (espetáculo de som e luz realizado em Ouro Preto no ano
de 1978). Manuscrito do autor, p. 1.
3. A grafia correta do nome da cidade de São João del-Rei, assim como de seu adjetivo gentílico,
são-joanense, foi definida pela Lei Municipal 4.253 de 15 de dezembro de 2008, por iniciativa do
Vereador Adenor Luiz Simões Coelho.
4. Conforme consta do OF/SEC/GAB/920/01, a palestra foi proferida durante o evento
“Inverno Cultural”, da Funrei, da Universidade Federal de São João del-Rei e o
requerimento apresentado pedia o Registro do Toque dos Sinos da cidade de São João
del-Rei, Minas Gerais.
5. VENDRAMINI, Maria do Carmo. “Sobre os sinos nas igrejas brasileiras”. In: BISPO, Antonio A. et
al. Musicae sacrae brasiliensis. Roma: Urbaniana University Press, 1981.
6. Texto impresso apresentado ao Iphan em 2002.
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sinos (o que foi confirmado ao final do Dossiê), também se verificou ser essa expressão uma constante em outras cidades
do ciclo do ouro em Minas Gerais. Nesse sentido, tornou-se claro, portanto, que o território a ser pesquisado necessitaria
de uma ampliação, o que foi feito em relação às cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo,
Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes. Nessa ampliação de foco, segundo os termos do Dossiê:
A inexistência de informações sistematizadas sobre o tema em outras localidades instou a instituição a decidir pela
necessidade de um estudo circunstanciado sobre essa forma de expressão em um território cultural ampliado.
Afinal, assim como toda e qualquer prática cultural, o toque dos sinos extrapola, especialmente por sua dimensão
sonora, quaisquer fronteiras político-administrativas estabelecidas arbitrariamente pelos homens.
Tendo em vista todas essas circunstâncias e estabelecidos os entendimentos entre o DPI e a Superintendência do Iphan em
Minas Gerais acerca da ampliação do território a ser inventariado, tratou-se de dar continuidade à Instrução técnica do
Processo, procedendo-se à pesquisa e à documentação nas cidades selecionadas contando como parceiros nestas fases,
tanto a empresa Santa Rosa Bureau Cultural quanto a ONG Núcleo Brasileiro de Percussão.
Finalizado o processo em 2009, concluiu-se principalmente acerca de duas observações fundamentais sobre essa importante
referência cultural, foco desse Parecer:
Os sinos e seus toques não são uma exclusividade de Minas Gerais e, tampouco, das cidades inventariadas, como já
foi observado. Entretanto, foi de São João del-Rei que partiu a demanda para o seu reconhecimento e nessa cidade
as condições de produção, circulação e reprodução dessa tradição cultural são peculiares, especiais, sem paralelo
nas demais cidades inventariadas ou em tantas outras no próprio estado de Minas Gerais e no restante do país.
Nesse sentido, destacamos o belíssimo e importante Dossiê montado pela competente equipe do Iphan da qual saliento os
nomes de Márcia Sant’Anna – Diretora de Patrimônio Imaterial; Ana Gita de Oliveira – Coordenadora-geral de Identificação
e Registro; Claudia Marina Vasques – Coordenadora de Registro; Leonardo Barreto – Superintendente do Iphan em Minas
Gerais; e Jairo Braga Machado – do Escritório Técnico do Iphan em São João del-Rei.
Quero ressaltar ainda que, na elaboração deste Parecer, contei com a competente e dedicada colaboração e consultoria
técnica do Prof. Dr. André Guilherme Dornelles Dangelo, ao qual agradeço profundamente.
Me permitam agora, principalmente como são-joanense, falar do tema tratado nesse Parecer com mais emoção e tentar
colocar para os meus ilustres companheiros de Conselho, o que significa culturalmente, de uma maneira mais plena, esse
ato que o Conselho do Iphan vem hoje a São João del-Rei examinar.
Ressaltamos que a história dos sinos dentro das tradições culturais de São João del-Rei é talvez uma das suas mais importantes
identidades culturais. Nesse sentido, podemos lembrar que há gerações que São João del-Rei é conhecida historicamente
como “a terra onde os sinos falam”, tendo impressionado desde o século XIX diversos visitantes que posteriormente
tomaram-se ilustres memorialistas das tradições da histórica cidade. Entre esses, salientamos primeiro aqui o naturalista
inglês Richard Burton, que visitou a cidade por volta de 1840, e o jornalista e escritor carioca Carlos de Laet, que passou
uma temporada em São João del-Rei por volta de 1894.
O primeiro deixou registrado o seguinte sobre a tradição da linguagem dos sinos utilizada na cidade:
[...] Em São João del-Rei, ouvimos o toque de sinos de Oxford: durante todo o dia e metade da noite, escutava-se o
“dobre”, toque vagaroso, quando é usada a corda, e o “repique”, toque ligeiro, em que o badalo é manejado com
a mão. Era uma “fornalha de música”, uma “sinfonia de tempestade [...]”. E segundo as seguintes constatações:
“[...] Dos sinos de São João não se poderá dizer que como em outras cidades estão emudecidos pelo progresso dos
tempos. Soam a miúdo e talvez mais frequentes que de razão. Todo membro de qualquer irmandade confraria ou
ordem terceira tem, quando morre, inconcusso direito a dobres funéreos, que mais crebros se tornam se o defunto
exerceu cargo ou dignidade. Ora, como, em geral, o são-joanense faz parte de diversas corporações religiosas, raro
é o óbito que durante o dia inteiro não faça gemer o bronze de muitos campanários [...].
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No decorrer da pesquisa, entretanto, verificou-se que, apesar de São João del-Rei guardar o código sonoro na sua versão
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Entre os nossos contemporâneos ilustres, ressalto ainda a figura do jornalista, acadêmico e escritor Otto Lara Resende
que, lembrando certa vez sua infância em São João del-Rei, afirmou: “Quem quiser descrever o universo tem que falar da
sua própria aldeia. E minha aldeia é formada por sinos, igrejas barrocas e as imagens da infância em São João del-Rei” e
também do nosso saudoso tio, o Presidente Tancredo de Almeida Neves, também ex-Ministro da Ordem de São Francisco,
que, numa das suas últimas entrevistas para a televisão antes da sua eleição a Presidente a 15 de janeiro de 1985, enfatizava
sobre a importância da linguagem dos sinos em São João del-Rei, afirmando:
[...] Em São João del-Rei nós somos dominados por dois sons: primeiro o som dos sinos. São João del-Rei é a Capital
dos sinos, talvez no Brasil ela seja a cidade que mais se toque sinos, e os sinos de lá tem linguagem própria. Lá têm
toques de alegria, os toques de tristeza e tem os toques característicos da cidade, de forma que a cidade sabe o que
está acontecendo, o que não está acontecendo e o que vai acontecer...
Também nos documentos seculares das igrejas são-joanenses, guardados nos registros de antigas atas das Ordens Terceiras
e Irmandades e Confrarias da cidade, podemos comprovar essa devoção que hoje registramos aqui oficialmente. O Trecho
a seguir foi retirado do livro de atas da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis em 1917:
Quando em 1830 a mesa administrativa da época tratou de melhorar o nosso majestoso templo, que é um padrão
inabalável da fé viva e ardente dos nossos antepassados, ouviu-se logo do alto do campanário o som melodioso e
argentino do sino que por 88 anos bimbalhou festivo convocando os fiéis ao culto dos altares ou dobrou afinados
lamentando a partida de um irmão para a vida do além. Quando em princípios de abril de 1916 correu a notícia
que o sino de São Francisco quebrara-se, se entristeceu toda a população que se habituara a ouvir de longa data
o sino que presidiu o nascimento dos nossos pais. A mesa administrativa atual, querendo preencher essa lacuna
fundamental na nossa cultura religiosa, tratou logo de buscar adquirir outro sino que o substituísse...
Citado esses trechos, tenho a certeza de que esse Registro que agora fazemos é a valorização de um dos mais ricos
Patrimônios Imateriais Brasileiros, pois se trata de valorizar principalmente o que considero como são-joanense a alma da
nossa cidade e uma das manifestações culturais mais reconhecidas pela comunidade como sua própria identidade. O verso
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Finalizando me veio na lembrança uma frase proferida pelo Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade sobre outro distinto antigo
sineiro da cidade nos seus tempos de meninice que foi o nosso também conterrâneo, Embaixador Gastão da Cunha. Disse
o Dr. Rodrigo sobre o mesmo ao abrir a exposição do seu centenário de nascimento em 1963 em São João del-Rei:
A perenidade da pátria mantém-se, acima de tudo, pela memória de seus filhos insignes. São João del-Rei forneceu
à nação brasileira algumas de suas figuras aureoladas. Gastão da Cunha procurou seguir na esteira alvinitente dos
pró-homens da nacionalidade. A exposição, que ora vai ser inaugurada, oferece o exemplo de sua vida e sua obra
como inspiração à mocidade de São João Del- Rei, de Minas Gerais e de todo o país.
Sobre essa sua reflexão penso hoje, quase 50 anos depois de proferidas essas palavras, onde o patrimônio ampliou
seus rumos de ação e a cultura imaterial está hoje entre as manifestações mais valorizadas na política de nossa
atuação, que seria correto também afirmar que São João del-Rei têm sido ao longo desses anos uma cidade de
profunda maturidade cultural, tendo recebido recentemente o Título de Capital Brasileira da Cultura e que o ato
que aqui hoje se consolida é também (ainda que sob um novo enfoque), uma obra de inspiração à mocidade de
São João del-Rei e de Minas, para que a mesma continue sendo a promotora de um dos símbolos de vitalidade
mais importantes e certamente uma das lutas mais bem-sucedidas do ponto de vista cultural, da manutenção da
preservação do Patrimônio Imaterial no nosso país.
Pelo exposto, somos de Parecer favorável, conforme sugerido pela presidência deste Instituto, ao duplo Registro: a inscrição
do Toque dos Sinos em Minas Gerais no Livro de Registros das Formas de Expressão e a inscrição do Ofício de Sineiro no
Livro de Registros dos Saberes, por ser ele o principal responsável pela transmissão desse saber em bases tradicionais, como
Patrimônio Cultural Brasileiro.
São João del-Rei, 3 de dezembro de 2009
Breno Bello de Almeida
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
Foto:
Pedro David, 2004.
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que leio a seguir foi retirado do poema “Procissões”, de autoria da são-joanense professora historiadora Lucília de Almeida
Neves Delgado: “Em São João del-Rei, procissões são orações e musicalidade das Minas Gerais. São murmúrios entoados
nos sons policromáticos dos sinos. São celebrações a fazer da vida elos transcendentais”.
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FESTA DO DIVINO DE PIRENÓPOLIS – GO

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo de Registro da Festa do Divino Espírito
Santo de Pirenópolis, Goiás, que começou em 2007, a partir da aprovação do orçamento do Iphan, no qual foram
previstos os recursos necessários para a contratação da pesquisa e a documentação da festa, por iniciativa da
então 14a SR, atual Superintendência do Iphan em Goiás. Tal iniciativa visava a atender a demanda (dos pirenopolinos,
de instituições culturais goianas e do próprio Iphan, expressas verbalmente) pelo reconhecimento da Festa de Pirenópolis
como Patrimônio Cultural nacional, por ser uma das mais tradicionais e expressivas celebrações do Divino Espírito Santo
no Brasil, conforme a opinião de folcloristas e estudiosos da cultura popular.
Instituída assim, como Ação de Registro inscrita no orçamento, ainda sem o Processo Administrativo instaurado, esta
proposta de Registro foi apreciada pela Câmara do Patrimônio Imaterial,1 em sua 9a Reunião, realizada nos dias 11 e 12 de
fevereiro de 2008.

A PESQUISA
No mesmo mês de fevereiro, começaram os trabalhos de pesquisa e o treinamento das equipes contratadas na metodologia
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) pelo DPI. As empresas, contratadas mediante licitação, foram a Restarq
– Restauração, Arquitetura e Arte Ltda., responsável pelas pesquisas, e a Set de Filmagens, responsável pela documentação
audiovisual. A primeira constituiu uma equipe multidisciplinar, com quatro pesquisadores e uma estagiária, todos residentes
em Pirenópolis, conforme pré-requisito da metodologia do INRC. A Set manteve em Pirenópolis um fotógrafo, que se
incorporou eventualmente à equipe de pesquisa, durante os trabalhos de campo, cobrindo as entrevistas, e depois vários
cinegrafistas e fotógrafos durante o período de clímax da Festa, boa parte dos quais havia participado do treinamento do
INRC. Os trabalhos foram gerenciados pelo Chefe do Escritório Técnico do Iphan em Pirenópolis, sob a coordenação de uma
historiadora da 14a SR e a supervisão do Departamento do Patrimônio Imaterial DPI/Iphan).2

1. A Câmara do Patrimônio Imaterial é a instância assessora técnica do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, constituída de quatro conselheiros e de
dirigentes do DPI, conforme o Art. 5o da Resolução 001/2006. Cabe a ela analisar a pertinência das propostas de Registro.
2. Ver créditos com nomes e funções dos profissionais que participaram dos trabalhos no Relatório do INRC, no Dossiê Descritivo e nos vídeos editados.
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A pesquisa e a documentação da Festa do Divino de Pirenópolis foram realizadas em 2008, cobrindo todo o período de
preparação e ocorrência das celebrações. Foram identificados e documentados, em fotografia e vídeo, seus elementos
constitutivos atuais, como também suas origens e o processo histórico de ocorrência e transformações, seus produtores,

Foto da esquerda:
Maurício Pinheiro,
2008.

suas motivações e os significados que eles atribuem à sua participação.
Enquanto transcorriam as pesquisas, foram mobilizados os produtores e participantes da Festa para a formalização da
proposta de Registro, que resultaram na elaboração dos pedidos de Imperadores do Divino – de 1970 até 2009 –, do Instituto

Foto acima:
Christophe Scianni,
2008.

Cultural Cavalhadas de Pirenópolis, da Prefeitura Municipal de Pirenópolis e da Irmandade do Santíssimo Sacramento. A
estes se juntaram manifestações de anuência do Delegado Local da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico (Agepel) e
da Câmara Municipal de Pirenópolis.
Durante a documentação das pesquisas e dos diversos rituais da festa, também foram colhidas as devidas autorizações de
uso de imagem para o Iphan, conforme previsto na legislação.
Concluindo a etapa de pesquisa e sistematização do conhecimento produzido, a Restarq entregou, em dezembro de 2008,
o Relatório do INRC e a primeira versão do Dossiê Descritivo. Sob análise técnica dos setores competentes, o Dossiê sofreu
modificações até alcançar sua versão final, em outubro de 2009.
As fotos digitalizadas e os documentários audiovisuais, editados em versões longa e curta, foram entregues pela Set na
mesma época, fim de dezembro de 2008. Após análise do material, verificou-se a necessidade de ajustes. Especialmente a
versão curta do documentário precisou de alterações para chegar à forma recentemente concluída. Deve-se observar que
o processo de reestruturação do Iphan e, particularmente, do DPI contribuiu para o alongamento da etapa de conclusão
desses produtos e, consequentemente, da Instrução do processo.
Cabe mencionar, ainda, que os festejos do Divino realizados em 2009 ocorreram dentro da normalidade, sem alterações
significativas em seus eventos e rituais em relação à festa de 2008, conforme relato verbal da equipe do Escritório Técnico
do Iphan em Pirenópolis.
Afinal, a documentação reunida, produzida e sistematizada durante as pesquisas, conforme o Decreto 3.551/2000 e a Resolução
001/2006, foi encaminhada pela Superintendente de Goiás ao Presidente do Iphan, em 25 de janeiro de 2010, e passou a
constituir o Processo de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – Goiás, sob o número citado em epígrafe.
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O corpo do Processo está constituído pelos documentos originais dos pedidos de Registro e cartas de anuência, acima
mencionados, pelos programas e convites da festa de 2008 e pelo Dossiê Descritivo ilustrado, além das correspondências
de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, produzidos ou reunidos pela pesquisa, em diferentes
suportes, constituem os seguintes Anexos do Processo:
> Anexo 1 – Relatório do INRC – 5 volumes – versão impressa;
> Anexo 2 – Relatório do INRC – versão digital;
> Anexo 3 – DVD de Fotos digitalizadas da Festa do Divino 2008 (1);
> Anexo 4 – DVD de Fotos digitalizadas da Festa do Divino 2008 (2);
> Anexo 5 – Programas da Festa (de 1991 a 2007, incompleto);
> Anexo 6 – Arquivo Digital de Cartazes da Festa (vários anos);
> Anexo 7 – Vídeo versão curta (25 min);
> Anexo 8 – Vídeo versão longa (1h50min);
> Anexo 9 – Arquivo Digital do Dossiê Descritivo;
> Anexo 10 – Autorizações de Uso de Imagem;
> Anexo 11 – O Divino, o santo e a senhora. Carlos Rodrigues Brandão, Rio de Janeiro: Funarte, 1978;
> Anexo 12 – As Artes do Divino de Pirenópolis – Goiás.
> Texto de Ana Claudia Lima e Alves. Rio de Janeiro: Iphan, 2008, Catálogo de exposição – Sala do Artista Popular; no 142;
> Anexo 13 – A Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, Goiás: polaridades simbólicas em torno de um rito.
Felipe Berocan Veiga, Niterói: Departamento de Antropologia/UFF, 2002 (Dissertação de Mestrado);
> Anexo 14 – A singularidade de um lugar festivo: o Reinado de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o Juizado
de São Benedito. Teresa Caroline Lobo, Goiânia: Instituto de Estudos Socioambientais – Iesa/UFG, 2006 (Dissertação
de Mestrado).
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Desse modo, todo o conhecimento sobre a Festa do Divino de Pirenópolis e os requisitos para o seu Registro, em
conformidade com a legislação, estão devidamente contemplados no presente Processo. Não se pode deixar de mencionar
que, para tanto, foi decisivo o empenho da equipe de pesquisa, subdimensionada em relação ao número de eventos, rituais
e dispersão espacial da Festa, que muitas vezes ocorreram (e ocorrem) simultaneamente em diferentes lugares.3 Mesmo
apoiada pelo pessoal do Escritório Técnico do Iphan, a equipe de pesquisa teve que se desdobrar. O alto nível do seu
desempenho se traduz na quantidade e na qualidade do conhecimento sistematizado, como também na documentação
produzida pela equipe da Set de Filmagens, que chegou a mobilizar mais de 20 integrantes nos momentos de pico da Festa.

AS FESTAS NO BRASIL
Ao apresentar os fatos que, em nossa visão, justificam o reconhecimento da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis
como Patrimônio Cultural Brasileiro, quero começar refletindo, ainda que brevemente, sobre o significado das celebrações
no conjunto das expressões da cultura. Para muitos estudiosos das ciências humanas, as festas populares são uma expressão
essencial da identidade cultural das sociedades que as produzem. Especialmente para Mikhail Bakhtin (1999), que se
debruçou sobre:
A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, as festividades, qualquer que seja seu tipo, são uma forma
primordial, marcante, da civilização humana. Ele conta que os festejos do carnaval ocupavam um lugar muito
importante na vida do homem medieval, como também as festas religiosas, que quase sempre possuíam um aspecto
cômico popular e público, [...] habitualmente acompanhadas de feiras com seu rico cortejo de festejos públicos,
durante os quais se exibiam gigantes, anões, monstros e animais sábios.
Não vamos nos deter aqui no universo do Carnaval, um caldeirão de expressões socioculturais, cuja origem religiosa
associada ao início da Quaresma já se perdeu no tempo e que, atualmente, dura quase o verão inteiro, em boa parte do
território brasileiro. Até porque algumas de suas expressões mais emblemáticas já foram reconhecidas como Patrimônio
Cultural do Brasil: o frevo pernambucano e as matrizes do samba no Rio de Janeiro.
Já as festas de santos, trazidas pelos colonizadores europeus como devoção religiosa e como expressão da sua cultura,
popular e medieval, foram histórica e socialmente instituídas no processo de ocupação do território e de formação do
Brasil, mescladas aos orixás africanos e às crenças religiosas de etnias indígenas e, assim reinventadas, miscigenadas, se
espalharam pelo país inteiro. Entre essas, destacam-se especialmente as festas juninas – em torno de Santo Antônio, São
João e São Pedro –, as de Nossa Senhora do Rosário – geralmente associadas aos Congados, e a São Benedito, ou Santa
Ifigênia, “os santos de pretos”, cujas devoções têm origem no processo de cristianização das colônias africanas – e as do
Divino Espírito Santo, popularizadas por todo o Brasil, a partir do século XVII, por jesuítas e colonos açorianos.

Foto da esquerda:
Saulo Cruz, 2008.

Foto abaixo:
Maurício Pinheiro,
2008.

FESTAS DO DIVINO
O culto ao Divino Espírito Santo é uma rica expressão de religiosidade popular
cristã, praticado em Portugal a partir do século XV, e daí, por extensão, nos
Açores e no Brasil. Sua gênese está relacionada com o fim do ciclo agrícola,
época festiva da colheita de cereais. Essas celebrações podem ser encontradas
em muitas culturas agrárias do mundo e deram origem à festa judaica de
Pentecostes. No dogma católico, o Espírito Santo integra a Santíssima Trindade,
ao lado de Deus Pai e de seu Filho, Jesus. Manifesta-se sob duas formas: como
uma pomba branca, no batismo de Jesus por São João Batista (João, 1: 32,
33), e como “línguas de fogo”, quando baixou sobre os apóstolos no dia de
Pentecostes, após a crucificação de Cristo (Atos, 2: 1,4). Ganhou um sentido
bíblico de desígnio espiritual e intelectual.

3. Ver a Introdução do Dossiê Descritivo, e nela, a descrição do Trabalho de Campo. Para ter uma
ideia melhor do fôlego exigido da equipe para o acompanhamento da Festa, ver o Relatório do INRC.
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Conforme a descrição de Câmara Cascudo (1972), as formas rituais que configuram o culto ao Espírito Santo, desde sua
origem em Portugal, variam em torno da composição básica da celebração, onde se destaca a figura do imperador, com
sua coroa de prata, seu cetro e sua bandeira do Divino. Ele é o responsável pela realização da festa (e por isso também
chamado de Festeiro), escolhido por sorteio entre os homens ou meninos do povo. A população local oferece-lhe pães,
grãos e animais para os festejos, que geralmente envolvem grandes refeições coletivas. Grupos de músicos saem pelas
ruas em folias, recolhendo donativos, levando estandartes vermelhos, como o fogo do Espírito Santo. Nas procissões,
crianças vestem-se de anjo; o imperador segue dentro de um quadro levado por virgens vestidas de branco. Uma burlesca
mascarada sai pelas ruas. Ergue-se um imenso mastro com a bandeira do Divino no pátio principal da cidade, onde há farto
lançamento de foguetes.
A historiadora Martha Abreu (1999) estudou o império do Divino e as festas religiosas no Rio de Janeiro, de 1830 a 1900.
A festa do Espírito Santo conservava à época, e na mesma ordem de ocorrência, as folias, a coroação de um imperador e o
império, símbolos principais do ritual da festa em Portugal. Conservava também as comemorações profanas junto com os
atos religiosos, a fartura de alimentos, leiloados ou vendidos no arraial da festa, além de uma preocupação genérica com
os pobres da cidade.
Notícias da festa do Divino e de sua disseminação pelo território brasileiro foram divulgadas por inúmeros viajantes
estrangeiros, dando conta de que o Espírito Santo era festejado de norte a sul do Brasil no século XIX, sobretudo nas regiões
Centro-Oeste e Sudeste e nas áreas de imigração açoriana, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na obra Festas e
tradições populares no Brasil, Mello Moraes Filho (1979) informa que, “até 1855, nenhuma festa popular no Rio de Janeiro
foi mais atraente, mais alentada de satisfação geral” que a Festa do Divino.
Nas celebrações, naquela época como hoje, as expressões de devoção religiosa e os rituais sagrados se misturam e se
confundem com as manifestações profanas: as funções religiosas de missas, novenas e procissões estão sempre associadas
a alvoradas, bandas de música, foguetório, folias (de grupos precatórios, que pedem esmolas para o santo) e procissões
de bandeiras, levantamento de mastro, refeições coletivas, leilões de prendas, feiras e arraiais. Aí sempre há espaço para
divertimentos variados: apresentações de teatro, música, circo, mágicos e malabaristas, encenações de autos e cavalhadas,
parques de diversões, jogos e brincadeiras, bailes e mascarados.
Em qualquer tempo e lugar, para populações urbanas ou rurais, para os afrodescendentes e para as demais etnias
formadoras da sociedade brasileira, as festas de santos são espaços de reencontro, de reiteração de identidade e sentidos
de pertencimento. Nessas festas, estão presentes a diversidade e a singularidade – nos vários modos de rezar, testar e
expressar a fé – e, ao mesmo tempo, a unidade, na recorrência das expressões de religiosidade e de devoção aos santos.
Nessas festas, fazemo-nos mais brasileiros, pois
elas agregam e articulam inúmeras expressões da
cultura – nas comidas, bebidas, músicas, crenças,
danças, nas encenações teatrais, nas cavalhadas, na
decoração dos espaços rituais, dos andores, ruas,
arraiais – propiciadoras de redes de sociabilidade e
solidariedade, de sentidos de lugar, de reprodução
social e cultural. Segundo Marina de Macedo
Soares, coordenadora da pesquisa e autora do
Dossiê Descritivo da Festa do Divino de Pirenópolis,
“as festas organizam a economia, informam a
geografia, a história, a tradição, e a memória local”,
organizando, assim, as próprias estruturas sociais.
Em que pesem o número, a diversidade, a
popularidade e o significado dessas festas religiosas
no Brasil – onde cada lugar, cidade, município
tem, no mínimo, seu santo padroeiro –, o único
bem inscrito pelo Iphan no Livro das Celebrações
continua sendo o Círio de Nossa Senhora de Nazaré,
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registrado em outubro de 2004. A complexidade das celebrações e dos seus elementos constitutivos e a consequente
dificuldade em descrevê-las e documentá-las talvez tenham se colocado como um obstáculo para potenciais propostas de
Registros, em relação às demais categorias de bens.
De fato, novas demandas para o reconhecimento de celebrações só começaram a chegar ao DPI em 2005, sendo que, entre
os 21 processos de Registro em andamento, 12 são de festas ou rituais religiosos, tanto de santos padroeiros quanto de
devoções populares recorrentes em várias regiões do país,4 como as já mencionadas.

Foto da esquerda:
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Foto acima:
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Observei a vitalidade e a extraordinária continuidade histórica das celebrações do Espírito Santo nas pesquisas que realizei,
de 2000 a 2004, para o Mestrado de História Cultural, junto à UnB, que teve como objeto a expressão dos mascarados na
Festa do Divino de Pirenópolis. A Festa continuava viva em vários lugares do Brasil, com variações em torno dos elementos
comuns dos seus rituais sagrados e profanos, incluindo encenações de cavalhadas e mascarados. Acontecia em algumas
cidades do Pará, do Amapá, do Piauí e da Bahia e era uma referência cultural no Maranhão, onde se celebrava o Espírito
Santo na capital,5 em Alcântara e em muitas cidades do interior. O Divino continuava imperando em Diamantina, onde é
celebrado com tradicional suntuosidade e, com maior ou menor força, em pelo menos uma centena de cidades mineiras.
No Rio de Janeiro, o Divino Espírito Santo imperava na cidade histórica de Paraty, em outras cidades do interior e em
bairros da capital, como no Catumbi. No Tocantins, separado do Estado de Goiás em 1988, a Festa do Divino continuava
a ser a mais popular de Natividade. Em Mato Grosso, ainda ocorria em algumas cidades, mas sem expressão significativa.
Ao contrário de Goiás, onde, além de Pirenópolis, o Divino Espírito Santo continuava sendo festejado com pompa nos
Municípios de Santa Cruz, Pilar, Goiás (a antiga Vila Boa), Palmeiras e Jaraguá, onde mascarados circulam na véspera do
4. São eles: a Centenária Procissão de Senhor dos Passos, em Florianópolis (SC); a Festa de Sant’Anna de Caicó (RN); Festa de São Sebastião, do Município de
Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó (PA); Festa de Nosso Senhor do Bonfim, como projeto inicial de reconhecimento das diversas festas de largo de Salvador
(BA); Festa de São Benedito de Aparecida (SP); rituais vinculados ao uso da ayahuasca, no Acre; a Celebração do Tooro Nagashi, na cidade de Registro (SP), que
reúne rituais de homenagem aos mortos e antepassados de origem japonesa à celebração do santo padroeiro; Festas do Rosário e Congadas em Goiás, cujo
inventário foi contratado pelo DPI; Congadas de Minas, pedido de Registro apresentado por alguns municípios da região do Triângulo Mineiro, sem pretensão
de abranger a diversidade das expressões e localidades de ocorrência em Minas Gerais. Dois pedidos de Registro de Festas do Divino Espírito Santo, além da
de Pirenópolis, objeto do presente Processo, serão apresentados no texto, adiante.
5. Em São Luís, as celebrações do Divino são das mais tradicionais do calendário de festas do Terreiro da Casa das Minas, como também são objeto de
exposição permanente na “Casa da Festa”, do Centro de Cultura Popular do Governo do Estado.
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domingo de Pentecostes, assim como em Corumbá, onde também há cavalhadas. Em Luziânia, a festa acontece desde o
século 19, e as cavalhadas do Divino foram revividas na última década (ALVES, 2004).6
Em São Paulo, o Divino era festejado em várias cidades do Vale do Paraíba, sendo que a festa de São Luiz do Paraitinga –
com bonecos gigantes, distribuição gratuita do “afogado”, prato típico tradicional, e ricas expressões de devoção eram as
principais referências. As celebrações do Espírito Santo continuavam ocorrendo em Santa Catarina, onde são valorizadas
como a expressão mais significativa da identidade cultural açoriana no Estado, bem como no Paraná e no Rio Grande do
Sul (VEIGA, 2002).7
A bibliografia levantada e reunida para Instrução do presente Processo, em 2008, indicou a continuidade das Festas do
Divino pelo Brasil afora. A propósito, julguei oportuno realizar uma pesquisa na internet, utilizando o portal Google (www.
google.com.br), acessado em 26/01/2010, que resultou em 726 menções a “Festas do Divino Espírito Santo”. Esse universo
virtual permitiu vislumbrar a ocorrência de Festas do Divino, entre 2005 e 2009, em várias cidades do Arquipélago dos
Açores, em Portugal, nos Estados Unidos e até no Canadá, nas regiões de emigração açoriana, confirmando que a Festa do
Divino é transnacional, como constatou José Reginaldo Gonçalves (2007)8 em seus estudos.
No entanto, no Brasil ela se faz nacional, disseminada e popular em todas as regiões e em quase todos os Estados do país.
Entre todas, as Festas mais citadas no portal do Google são a de Pirenópolis; a de Paraty; as de Mogi das Cruzes, São Luiz
do Paraitinga e Piracicaba, em São Paulo; as de Alcântara e São Luís, no Maranhão; as de Florianópolis, Santo Antônio de
Lisboa e Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina; as de Jacobina e Salvador, na Bahia; as de Amarante e Oeiras,
no Piauí; a de Jaguarão, no Rio Grande do Sul; a de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte;
e a do Vale do Guaporé, em Rondônia. Estas festas apresentam uma notável continuidade
histórica, de mais de 500 anos, da Festa do Divino Espírito Santo criada em Portugal e podem
ser consideradas uma mostra representativa do processo de formação da sociedade brasileira.
Parafraseando Marina Macedo Soares, pode-se ler a história do Brasil nessas festas.

Foto da esquerda:
Saulo Cruz, 2008.

Foto abaixo:
Christophe Scianni,
2008.

Pode-se dizer também que o Iphan está tratando de reconhecer uma representação significativa
desse universo, pois estão em andamento, no âmbito do DPI, o Registro da Festa do Divino
de Paraty e o pedido de Registro da Festa do Divino do Vale do Guaporé, além do Registro da
Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis.9 A primeira, uma das mais antigas, suntuosas
e tradicionais do país, teve seu processo instaurado em 2007, e seu proponente, o Instituto
Histórico e Artístico de Paraty, estava tratando de proceder à pesquisa e à documentação
audiovisual da Festa em 2009, com recursos orçamentários do Iphan e apoio do Escritório
Técnico local, sob a coordenação da Superintendência no Rio de Janeiro. Possivelmente, a
Instrução do processo será concluída e submetida ao Conselho do Patrimônio Cultural neste
ano de 2010.
Quanto à Festa de Guaporé, cujo pedido foi apresentado em 2009, ainda não foi instaurado
o Processo de Registro, pois a documentação apresentada foi insuficiente para a análise
preliminar da proposta. Aguarda-se a complementação das informações, que já foi solicitada ao
proponente – o Conselho Geral da Irmandade do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé. De
todo modo, encontrei várias menções na internet a essa que é considerada a maior e mais antiga
manifestação religiosa da fronteira brasileira, uma romaria fluvial, criada em 1894, que leva a
Bandeira do Divino a vários lugares do Vale do Guaporé durante 45 dias. Neste ano de 2010, ela
vai se encerrar em Remanso, na Bolívia, no domingo de Pentecostes, 23 de maio, confirmando,
assim, que os contextos culturais não respeitam fronteiras políticas e administrativas.10

6. ALVES, Ana Claudia Lima e. Minotauros, capetas e outros bichos: a transgressão consentida na festa do Divino de Pirenópolis de 1960 ao tempo presente.
Brasília, 2004. Dissertação – Programa de Pós-graduação em História, Universidade de Brasília.
7. VEIGA, F. B. A Festa do Divino Espírito Santo, Goiás: polaridades simbólicas em torno de um rito. Niterói, 2002. Dissertação (Mestrado) – Departamento de
Antropologia, Universidade Federal Fluminense.
8. GONÇALVES, José Reginaldo dos Santos. “Patrimônio, memória e etnicidade: reinvenções da cultura açoriana”. In: Antropologia dos objetos: coleções,
museus e patrimônios. Rio de Janeiro: MinC/Iphan, 2007.
9. Para ser plenamente representativa, esta lista ainda deveria incluir algumas festas de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina.
10. Conforme a Programação da Festa publicada em http://betobertagna.com/2009/12/29/remanso-aexplosao-de-fe-do-divino-em-2010. Cabe notar que
Roberto Bertagna é o atual Superintendente do Iphan em Rondônia.
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A FESTA DO DIVINO DE PIRENÓPOLIS
Voltando ao tema do presente Processo, a Festa do Divino de
Pirenópolis vem sendo realizada continuamente desde 1819,
data de seu primeiro registro, quando a história local começou
a colecionar a lista dos imperadores, atualizada e publicada na
programação de cada ano (ver programas da festa no corpo do
Processo e no Anexo 5).
É considerada uma das mais expressivas celebrações do
Espírito Santo no país, por estudiosos e especialistas citados
na bibliografia. Essa notoriedade pode ser atribuída ao grande
número de seus rituais, personagens e componentes, entre
os quais se destacam as cavalhadas de mouros e cristãos e os
mascarados montados a cavalo.
Profundamente enraizada no cotidiano dos moradores de
Pirenópolis, a Festa do Divino determina os padrões de
sociabilidade local, como se lê no Dossiê Descritivo:
A cidade faz a festa e a festa faz a cidade. Através dela se marca
o tempo, se reproduzem estruturas sociais e se conformam
identidades coletivas e individuais [...] um jeito próprio de viver
e sentir o mundo onde não há um tempo “antes” e um tempo
“depois” da festa... (Dossiê Descritivo, p.4).
Há quem diga que são várias festas em uma só, devido à sua
capacidade de aglutinar outras manifestações religiosas e
culturais, de origens as mais diversas. Há quem diga que a festa
não tem fim, já que mobiliza permanentemente – e não apenas
durante os festejos – toda a comunidade local.
A festa faz circular as graças do Espírito Santo, que se multiplicam
movendo-se pelo campo e pela cidade, entrelaçando vizinhos e
parentes, através da fartura, da oração e da comensalidade.
A forma de agradecer ao Divino é a festa. E a certeza de
receber suas bênçãos vem exatamente de se participar da festa
trabalhando para o Divino, seja como Imperador ou cozinheiro,
como folião, fogueteiro ou cavaleiro. A festa é solidária: nela só se acumula para redistribuir, seja qual for o lugar
que cada um ocupa dentro dos festejos. É a partir deste lugar que se realiza a densa troca simbólica entre o Divino
Espírito Santo e seus devotos.
A devoção ao Divino explica a festa. E a festa explica a constituindo-se na fonte principal de sua identidade (Dossiê
Descritivo, p.13).
Fotos:
Saulo Cruz, 2008.

Em torno da estrutura básica da celebração11 – as folias, a coroação de um imperador e o império, símbolos principais
do ritual –, os agentes da Festa do Divino de Pirenópolis vêm incorporando outros ritos e representações, como as
encenações de mascarados e cavalhadas, já mencionadas e mais pastorinhas, operetas e peças teatrais, a celebração
do Reinado de Nossa Senhora e de São Benedito e a reprodução da festa para as crianças, a Cavalhadinha. Todos
estes elementos constitutivos da Festa do Divino de Pirenópolis estão detalhadamente identificados e documentados
no presente Processo e permitem definir o objeto que se pretende ver reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro.

11. Conforme a descrição de Câmara Cascudo (1972), já mencionada, e geralmente aceita por estudiosos e especialistas de Festas do Divino e da cultura popular.
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A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Goiás, é uma celebração constituída por vários rituais religiosos e expressões
culturais que se realiza a cada ano, desde 1819, do domingo de Páscoa até o domingo seguinte ao feriado de Corpus
Christi, com seu clímax no Domingo de Pentecostes ou do Divino. Seus elementos essenciais são (Dossiê Descritivo, p.4-5):
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O OBJETO DO REGISTRO

> A Folias “da Roça” e “da Rua”, profundamente ritualizadas, que “giram” de dia e “pousam” à noite, durante uma
semana, pelas fazendas da região e pela cidade, levando as Bandeiras do Divino e angariando donativos para a festa;
> A coroa, as cerimônias e rituais do Império, com alvoradas, cortejos do Imperador, novena, jantares, cafés, missas
cantadas, levantamento do mastro, queima de fogos, distribuição de “verônicas”, sorteio e coroação novo Imperador;
> As Cavalhadas, que encenam batalhas medievais entre mouros e cristãos – em honra do Imperador e do Espírito
Santo – do domingo de Pentecostes até a terça-feira à noite, quando rezam ao Divino e descarregam as armas,
encerrando o Império;
> Os Mascarados – onças, capetas, caveiras, bois com grandes chifres enfeitados de flores e monstros, vestidos
com roupas coloridas e brilhantes, que andam em bandos, a pé ou a cavalo – que saem no sábado, ao meio-dia,
anunciando a abertura da festa na véspera de Pentecostes, e circulam pela cidade e no Campo das Cavalhadas, no
intervalo das encenações;
> O Hino do Divino (1899), a Banda de Música Phoenix (1893), o Coral de Nossa Senhora do Rosário, a Banda de
Couro ou Zabumba, que marcam os diversos rituais e cerimônias da celebração.
> Outras expressões e rituais agregados à Festa, que também constituem referências culturais dos pirenopolinos e
participam da rede de sentidos que ela articula, são:
> A Reinado de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, antigas festas de pretos, que, deslocados de
suas datas originais, foram agregadas ao Império do Divino há décadas e acontecem nas manhãs de segunda
e terçafeira seguintes ao Domingo de Pentecostes, com seus Gongos e Congadas e tradicionais distribuição
de doces;
> A encenação de dramas e operetas (desde 1837), do auto natalino As pastorinhas (desde 1923), os
ranchões dançantes e a feira-livre.
A Cavalhadinha é outra celebração constitutiva da Festa do Divino de Pirenópolis, realizada por crianças de até 12 anos,
e incorporada à programação oficial em 1989. É a reprodução mirim de todos os rituais da festa, menos as folias. Assim,
brincando, as novas gerações aprendem os valores e referências da identidade cultural dos pirenopolinos, garantindo a
continuidade da Festa do Divino.
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
A pesquisa realizada para Instrução do presente Processo permitiu constatar que a Festa do Divino Espírito Santo de
Pirenópolis está com sua cadeia de transmissão garantida e não corre riscos de extinção, como afirma o Dossiê Descritivo:
Toda a comunidade local encontra-se envolvida com os festejos e possui formas próprias de transmitir seus valores
para as próximas gerações, criando, inclusive, formas de festejar voltadas para a formação do gosto pela tradição
em jovens e crianças.
Mais ainda: a comunidade local descreve a festa como patrimônio próprio de valor inestimável, investindo
conscientemente na manutenção de suas tradições.
Mantêm-se conservados e atuantes os principais mecanismos de produção e reprodução da festa, os quais já foram
indicados em vários momentos desta descrição: uma religiosidade profunda que encontra seu lócus privilegiado
de expressão na devoção ao Divino; redes de sociabilidade baseadas em relações de parentesco e vizinhança; a
produção coletiva da festa; e formas tradicionais de inserção na festa através do envolvimento das famílias com os
festejos (Dossiê Descritivo, p.115).
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No entanto, durante a pesquisa, foram observados alguns conflitos pontuais, quase sempre constitutivos da Festa, mas
cujas soluções são continuamente negociadas no âmbito dela própria. Entre estes, foram apontados no Dossiê as tentativas
de manipulação do sorteio do Imperador por parte da Igreja; a grande dimensão (escala de massa) que vem adquirindo a
Folia da Roça, com impactos negativos sobre a estrutura física dos pousos, sobre a expressão cultural e a devoção religiosa;
as crescentes dificuldades de acesso dos mascarados e dos cavaleiros ao público das Cavalhadas, causadas pelo projeto
do novo campo, popularmente denominado Cavalhódromo; a espetacularização das Cavalhadas e o impacto negativo da
utilização da Festa como atrativo turístico (Dossiê Descritivo, p.115-120).
Para enfrentar os problemas observados, as medidas de salvaguarda, de curto, médio e longo prazos, construídas e sugeridas
no âmbito da pesquisa da Festa de Pirenópolis (Dossiê Descritivo, p.121-124) são as seguintes:
> Reconhecer a Festa do Divino Espírito Santo como um Patrimônio Cultural Brasileiro, por meio do seu Registro no
Livro das Celebrações;
> Fomentar nas iniciativas públicas e empresariais de Pirenópolis o compromisso permanente com o respeito à
cultura local e com a garantia dos espaços de expressão da Festa do Divino;
> Realizar a documentação dos repertórios musicais das Folias – benditos, cantorias, repentes e catiras; e dos rituais
religiosos do Império, especialmente da Orquestra e do Coral de Nossa Senhora do Rosário e da Banda Phoenix;
> Estudar e documentar os ofícios e modos de fazer aplicados na preparação de personagens e atividades da
Festa, considerando a história de envolvimento familiar que dá forma à produção destes saberes: fundição
de armas e acessórios para cavalos e cavaleiros; preparação da pólvora e dos
tiros de toco; levantamento do mastro do Divino; confecção de flores, máscaras,
bordados, bandeiras e adereços, entre outras habilidades e expressões;
> Estudar e descrever a história das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos
Pretos e de São Benedito de Pirenópolis, que remontam ao período da mineração
e há muito tempo desapareceram;
> Estudar e descrever a história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
demolida na década de 1940 e cujo local é hoje considerado “Território AfroBrasileiro” pela Fundação Cultural Palmares;
> Estudar a história da Banda de Couro, a Zabumba, a primeira banda da cidade, e
recuperar alguns toques de percussão que não são mais executados;
> Publicar glossário da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, com base na
descrição dos Bens Culturais no INRC, para ser distribuído a escolas, bibliotecas e
centros de atendimento ao turista;
> Realizar exposições de fotografia e exibir os vídeos produzidos para a Instrução
do processo de Registro, como forma de devolução do conhecimento produzido
durante a pesquisa à população;
> Criar mecanismos de consulta à população, para que esta se manifeste a respeito
dos modos de proteção e manutenção da festa que considerem adequados,
orientando e fortalecendo a construção de políticas de proteção e medidas de
salvaguarda;
> Regular as atividades turísticas no município de modo a promover o turismo
cultural e o respeito às atividades da festa;
> Implantar uma Escola Superior ou Conservatório de Música, para fortalecer a
vocação musical da cidade e apoiar os talentos locais;
> Lutar, junto às autoridades competentes e à sociedade local, pela implantação de
políticas públicas de infraestrutura, saúde e educação.
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PROPOSIÇÃO DO REGISTRO
Concluindo, o conhecimento reunido no presente processo pode ser sintetizado na página 12 do Dossiê Descritivo, na qual
se lê que a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis “apresenta todos os pressupostos que nos permitem entendê-la como um ‘fato social total’: um sistema de produção e circulação de bens ou de dádivas baseados na reciprocidade,
interferindo em todas as dimensões da vida social” (MAUSS, 1974).

Foto da esquerda:
Christophe Scianni,
2008.

A Festa do Divino, continua o Dossiê, na página 121, “também permite a construção de um olhar dotado de certa
profundidade histórica que informa que festa é essa, de onde vem e como veio, guardando em sua expressão contemporânea
inúmeros traços que podem ser reencontrados em outras Festas do Divino no Brasil, em qualquer tempo”.

Foto acima:
Maurício Pinheiro,
2008.

Do mesmo modo, ela informa sobre o eterno refazer das festas religiosas populares, que nada mais são do que um grande
diálogo entre as festas medievais europeias, trazidas com a colonização, refletindo as diversas transformações econômicas
e culturais que fizeram das Minas de Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte de ontem a Pirenópolis de hoje (Dossiê
Descritivo, 121).
Pelo exposto, creio que estão suficientemente apresentados no presente Parecer os argumentos capazes de fundamentar
a decisão quanto à pertinência do Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, no Livro das Celebrações e seu
consequente reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o nosso Parecer.
Brasília, 27 de janeiro de 2010
Ana Claudia Lima e Alves
Técnico IV – Coordenação de Registro
De acordo. À Coordenadora Geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 24 de fevereiro de 2010
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretoria do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 24 de fevereiro de 2010
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro/DPI/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RELATÓRIO

O

presente pedido de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO) como Patrimônio Cultural
Brasileiro foi encaminhado pelos Imperadores do Divino de 1970-2009 (série quase completa), pelo Instituto
Cultural “Cavalhadas de Pirenópolis”, pelo Prefeito Municipal e pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, com
apoio da Agência Goiana de Cultura “Pedro Ludovico” (Agepel) e da Câmara Municipal de Pirenópolis.

Foto:
Saulo Cruz, 2008.

A Instrução técnica, iniciada em 2007, comportou a execução de uma pesquisa de campo (2008) e bibliográfica, sob
responsabilidade da Restarq – Restauração, Arquitetura e Arte Ltda., coordenada pela antropóloga Marina A. M. de
Macedo Soares e que resultou num Dossiê Descritivo de 125 páginas, com texto competente, boa ilustração e bibliografia
adequada. A documentação audiovisual foi realizada pela Set Filmagens.
O material que instruiu o processo (relatórios do INRC, DVDs de fotos digitalizadas, programas das festas entre 1991-2007,
cartazes, vídeos, autorizações do uso de imagem, um livro sobre a Festa, um catálogo de exposição com texto de síntese e duas
dissertações de mestrado) encontra-se listado às fls. 157/158. A Instrução incluiu audiência da comunidade. A 14a SR/Iphan
esteve sempre presente, assim como a supervisão do DPI/Iphan (com o acompanhamento da Câmara do Patrimônio Material).
O bem elaborado Parecer Técnico de Ana Claudia Lima e Alves, de 27/10/2009 (fls. 154 a 172) conclui pela procedência do
pedido. O Parecer do Procurador-chefe da PF/Iphan, Antonio Fernando Leal Neri (fls. 178 a 194), datado de 12/03/2010,
reconhece a legalidade do pedido e a observância de todas as normas processuais pertinentes.
Está, assim, o Processo em condições de ser submetido ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para decisão.
É o que cumpria relatar.
ANÁLISE DE MÉRITO DO PEDIDO DE REGISTRO
Festas: relevância histórico-cultural
Faz pouco mais de duas décadas, apenas, que o tema das festas passou a despertar a atenção como objeto cultural de
pesquisa histórica ou sociológica. A meu ver, duas razões explicam essa marginalização. Antes de mais nada, contavam os
compromissos assumidos pelos pesquisadores com macroquestões, como produção, organização do trabalho, estruturas
e relações sociais, que pareciam carecer de vinculação com um tema à primeira vista incapaz de motivar ultrapassagem do
nível das abordagens folclóricas. Contudo, as sucessivas contribuições da antropologia à história e à sociologia mudaram
tal panorama e demonstraram que a festa é um lugar estratégico para o conhecimento de toda uma sociedade. Por outro
lado, os cientistas sociais, vivendo em sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas, olhavam com desconfiança
para o que parecia essencialmente um instrumento de integração e coesão social. A percepção de que, na festa, integração
e coesão não significam forçosamente superação dos conflitos e segmentações, abriu os horizontes.
Essas considerações não são gratuitas, pois explicam por que, depois do Modernismo, as políticas culturais não trataram
o fenômeno como dotado de potencial merecedor de interesse – potencial que, no entanto, logo a indústria do turismo
percebeu e explorou, ao constatar sua crescente vitalidade.
O historiador francês Michel Vovelle (Ideologias e mentalidades. São Paulo, Brasiliense, 1978), quando fala da “festa
redescoberta”, trata-a como “maravilhoso campo de observação” de atitudes e comportamentos coletivos, reflexos
inconscientes das sensibilidades e expressões do imaginário, das ideologias e identidades. “Com efeito, as festas são eventos
especiais criados por toda uma comunidade de forma simbólica e ativa, para exibir a vida essencial dessa comunidade – de
um só golpe destilação e tipificação de sua existência coletiva”. Estas são as expressões da antropóloga Edith Turner (“Feasts
and festivais”. In: David Levinson & Melvin Ember, eds., Encyclopedia of cultural anthropology. New York: Holt, 1996, v. 2.
p. 484); ela vai além com uma metáfora sugestiva, ao identificar na festa um ato primordial de reflexividade, pelo qual a
sociedade projeta para fora um braço por assim dizer dotado de um olho e se contempla a si própria.
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A Festa do Divino/a Festa de Pirenópolis
Foto:
Saulo Cruz, 2008.

Os especialistas acreditam que as celebrações em honra do Divino Espírito Santo sejam de remota origem medieval. Em
Portugal, teriam surgido no século XIII, instituídas por Dona Isabel, mulher de D. Diniz, em pagamento de promessa
atendida. É plausível que elas tenham chegado a nossas terras nos primórdios da colonização, embora a atestação mais
antiga se encontre na Bahia, 1765, pela intermediação de açorianos. A difusão do culto ao Espírito Santo e a respectiva
festa pelo território colonial foram muito rápidas e extensas e, além disso, com notável manutenção de elementos comuns
e muita repercussão. No Rio de Janeiro, até meados do século XIX, nenhuma festa a superava em importância e brilho.
Presença significativa ela também teve (e ainda em muitos casos continua a ter) em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Minas Gerais, Pará, Amapá, Rondônia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Goiás – tendo chegado ao
Centro-Oeste quando já se espalhara por todo o país.
Cumpre notar que tal presença e seu peso vêm suscitando uma leva de bons trabalhos de documentação e pesquisa
(focados na festa ou indiretamente iluminando aspectos centrais), merecendo citação, entre outros, os nomes de Rita
Amaral, Léa Freitas Perez, Carlos Rodrigues Brandão, Martha Abreu, Beatriz Ricardina de Magalhães, Ana Claudia Lima e
Alves, Maria Cristina Bohn Martins, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Roberto da Matta e Mary Dei Priore.
Pirenópolis se localiza numa das três zonas povoadas durante o século XVIII, que tiveram seu período áureo na segunda
metade desse mesmo século) graças ao garimpo de aluvião. Fundada como Arraial de Minas de Nossa Senhora do Rosário
de Meia Ponte em 7 de outubro de 1727, teve seu nome mudado para o atual em 1890. Hoje, cidade com cerca de 20.000
habitantes, conta com um perímetro urbano já configurado em 1750 e tombado pelo Iphan em 1990, como conjunto
arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Conta, ainda, com áreas naturais protegidas. Da exploração de quartzito, a cidade
retira 60% de sua renda; do restante, uma boa parte de deve à movimentação econômica de toda ordem produzida pelo
renome e pelo interesse despertados pela celebração do Divino Espírito Santo. Movimentação que, a rigor, processa-se ao
longo do ano inteiro, embora seus momentos de condensação se situem no Domingo de Pentecostes (prolongando-se nos
dois imediatamente seguintes) e no período anterior, dos 50 dias depois da Páscoa.
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A pesquisa coordenada por Marina A. M. de Macedo Soares produziu uma descrição bastante minuciosa das celebrações,
identificando as diversas unidades, os agentes e suas ações, os espaços e temporalidades, os cenários e a cultura material, os
recursos, comportamentos, transformações etc. Para fins de minha análise e para caracterizar a festa nos seus componentes
essenciais, ao invés de seguir passo a passo seu desenvolvimento por unidades, preferi reproduzir a síntese que consta do
Dossiê Descritivo (fls. 30 e 31):
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É possível que a Festa do Divino tenha sido adotada no arraial de Meia Ponte desde seus primórdios, mas o primeiro registro
disponível data de 1819.

A festa é composta por um grande número de eventos e celebrações. As folias da Roça, da Rua e do Padre, que
“giram” os bairros da cidade e a zona rural do município, recolhendo donativos para a festa. As celebrações do
Império, com os cortejos do Imperador, jantares, novena, missas cantadas, alvoradas, levantamento do mastro
e queima de fogos. As Cavalhadas, encenação de batalhas medievais entre mouros e cristãos. Os mascarados
que, a pé ou a cavalo, circulam irreverentes pelas ruas e no Campo das Cavalhadas. A encenação de dramas e
operetas e do auto As pastorinhas, além de ranchões, bailões sertanejos e outras formas de expressão associadas
à festa. O Reinado de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o Juizado de São Benedito (deslocados de suas datas
originais, outubro e abril respectivamente), antigas festas de pretos, com seus congos e congadas e suas tradicionais
distribuições de doces. A Cavalhadinha complementa a festa: realizada essencialmente por crianças, é a reproduçãomirim dos festejos...
À primeira vista, a complexidade da festa parece expressar mera multiplicação e superposição de elementos, sem que
se possa distinguir claramente algum eixo de ordenação. Valeria a pena, portanto, situar tais componentes em relação a
categorias que se costuma apontar como definidoras da festa tratada na sua dimensão de fenômeno sociocultural.
Antes de mais nada, duas categorias simbioticamente presentes são seminais aqui: o jogo e o rito.
Comecemos pelo jogo. A conceituação de Johan Huizinga continua luminosa:
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana”
(Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo, Perspectiva, 1996: p. 33).
O jogo, portanto, institui “um outro caminho” – do latim diverto, particípio passado diversus, é o que quer dizer o termo
“diversão”: significa mudança de direção, busca de um atalho diverso da estrada rotineira. Isso abre espaço para as
brincadeiras, para as competições, mas também para as transgressões e os excessos. O objetivo intrínseco do jogo é o próprio
jogo: as folias do Divino, por exemplo, se destinam a coletar recursos para a própria festa, mas se realizam como parte dela
mesma – e em meio a situações prazerosas. Comida e bebida comparecem com abundância nos jantares, almoços, farofadas,
mesas de doces, bebidas, em vários momentos – há quem fale em desperdício, mas, na verdade, se trata de contraponto
à frugalidade do cotidiano. Contraponto patrocinado por recursos comunitários ou, quando bancado pelo Imperador, pela
troca de patrimônio por prestígio. Ou, então, como uma responsabilidade coletiva em relação às centenas de pessoas
que, por 30 ou 40 dias, precisam renunciar às atividades com que normalmente se sustentam. Tirando as brincadeiras e
os deboches dos mascarados, que se metamorfoseiam em onças, bois, capetas, caveiras ou monstros, as regras sempre se
fazem valer nas demais circunstâncias e são sempre respeitadas, pois decorrem de consenso entre os interessados, e não de
uma autoridade externa. Não se pode deixar de observar que os mecanismos de inversão (de papéis, comportamentos), tão
presentes em certas festas populares como o Carnaval, não deixaram traços relevantes no núcleo mais remoto da festa do
Divino (em torno do Imperador), autorizando a suposição de uma origem clerical e dinástica.
Para que a flexibilidade do jogo não provoque dispersão e garanta permanência, o rito fornece os elementos formais
de controle e as prescrições dos modos de fazer. As cavalhadas, por exemplo, requerem disciplina corporal e ensaios
extenuantes, porque os combates a cavalo obedecem a coreografias precisas e minuciosas. As folias, ao se aproximarem
dos pousos, precisam evoluir em “S” e tem de chegar atravessando o arco de entrada, todo decorado; o petitório, a seguir,
deve cumprir uma etiqueta bem definida. As coroações, o levantamento do mastro, os diversos cortejos, as esmolas, as
missas cantadas etc. também vão nesse rumo. O rito, principalmente na festa barroca como a nossa, assegura a visibilidade
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que o torna eficaz: ele estabelece, assim, uma mediação estética, que exige uma pletora de objetos e atributos funcionais
ou simbólicos para singularizar a festa e suas unidades e contingências: cores, vestes e adereços, insígnias e brasões,
bandeiras (a do Divino, com a pombinha branca, é a mais vistosa), as coroas, o cetro, as armaduras, as capas bordadas, os
elmos, os arreios das montarias, as flores de papel, as asas dos anjos das procissões, o palanque, o “quadrado”, o andor,
e por aí vai. Foguetórios, músicas (inclusive o Hino do Divino, composto em 1899) e o repicar de sinos e sons de todo tipo
juntam-se ao cheiro dos alimentos e da pólvora, para alimentar uma memória sinestésica. O papel das corporações musicais
e, principalmente, da Banda Phoenix (a mais antiga delas, criada em 1893) é vital. A cidade inteira (e muitos espaços
rurais) também se tornam mais visíveis, com adornos nas ruas, praças e nas fachadas, assim como no interior das casas
dos principais atores e nas igrejas. A relevância do rito obriga a conhecer os códigos que se espalham por toda parte: se as
folias encontrarem no arco decorado dos pousos uma xícara, devem saber que não poderão prosseguir antes de localizar o
presente que ela indica. (A xícara, aliás, é depois utilizada no ritual da “dança do chá”). O rito é importante mesmo quando
os significados originais se perderam: as cavalhadas seguem o roteiro previsto, ainda que se tenham transformado numa
exibição de destreza e virilidade, e não mais legitimação da “imposição da fé pela espada” (fórmula, aliás, mencionada
pelos cavaleiros); o que importa agora, porém, é a heroificação dos combates entre cristãos e mouros, ainda que culminem
com a conversão compulsória destes últimos. Outro caso sintomático da tendência ritual conservadora: há rezas em latim,
nas novenas, que permitem supor uma reificação do rito, reduzido a essencialmente a forma sonora, cujos significados
podem ser dispensados por escaparem, talvez, à totalidade dos orantes.
A necessidade de conhecer (e respeitar) os ritos tem a ver com uma outra categoria que define a festa: a agregação, o
estar-junto, que faz dela um potenciador de energias coletivas, em “estado de efervescência” (como dizia Durkheim),
canalizando-as para ações coletivas. Ações em que o protagonismo não é mais da Igreja, nem do poder civil, nem de outras
esferas de poder, mas do povo comum sem distinções – embora as tensões políticas, religiosas, econômicas e outras possam
atuar nos bastidores. O estar-junto não elimina as diferenças, mas não impede o agir-junto. Já se propôs (Carlos R. Brandão)
uma dicotomia, em que o Reinado de Nossa Senhora do Rosário (na origem, “festa dos pretos”) constituiria a celebração
dos escravos e, a seguir, de brancos pobres, opondo-se à festa dos ricos, da “corte imperial”. Todavia, a homogeneização
hoje é completa. As diversas funções e os encargos estão subordinados a rígidas hierarquias (as diversas categorias de
mordomo, mordomo da novena, das velas, da bandeira, do mastro, da fogueira; nas folias, os alferes, embaixadores,
regentes, procuradores, salveiros) – mas sem conotação de classe ou patrimônio. A própria disponibilidade de recursos, de
que o Imperador é responsável, não constitui obstáculo para aqueles de condição mais modesta. As diferenciações principais,
porém (sobretudo nas candidaturas), é determinada pelas relações das famílias nos seus compromissos tradicionais com
a festa. Por outro lado, há outros conflitos manifestos. Os mais importantes no presente são entre festeiros e a Igreja,
motivando, por exemplo, o aparecimento da Folia do Padre, que arrecada recursos que não passam pela contabilidade do
Imperador; além disso, a Igreja gostaria de ter meios de coibir “excessos” e “grosserias” nas celebrações e, mais ainda,
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a oportunidade de interferir na escolha (por sorteio) do Imperador do Divino, exigindo que seja sempre “católico de vida
exemplar”. Também se têm manifestado conflitos de gênero: numa celebração por excelência masculina, as mulheres vêm
procurando infiltrar-se (p. ex., entre os mascarados, desde 1970, e em outros eventos, como em 2008, até no terço dos
cavaleiros! – não sem provocar contrariedade e escândalo nos homens).
A festa é, também, uma plataforma do imaginário e, na do Divino, as oportunidades são múltiplas, a começar pela
construção de uma ordem social imaginária, que dispensa a presença da Igreja e da autoridade civil e reitera os arquétipos
monárquicos de nossa formação social, com o Imperador do Divino e sua corte, ou com os componentes do Reinado
de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o Juizado de São Benedito. O imaginário se realiza, também, nos “dramas” e
operetas e nos autos (As pastorinhas), representados desde 1837.
A festa é ainda vetor de comunicações materiais e simbólicas. Por intermédio dela se reforçam laços de vizinhança,
de parentesco ou compadrio e se estabelecem redes de redistribuição de recursos, de apoio mútuo e solidariedade. A
hospitalidade se erige como obrigação, virtude e prazer. Não se pode esquecer de incluir, nas comunicações, os objetivos
de enculturação das novas gerações com as cavalhadinhas, o imperadorzinho, os mascaradinhos etc., com a festa-mirim
incorporada em 1989. Da mesma forma, deve ser considerada a participação de crianças e adolescentes, como em certos
cortejos, manifestações teatrais ou musicais.
Finalmente, a festa é também um espaço de misturas, hibridações – e mediações. Antes de mais nada, de sagrado e de
profano. Nada de estranho, pois o sagrado é a marca absoluta da alteridade na quebra do cotidiano, da rotina – quebra
que também distingue a festa. Orações, benditos, louvados, terços, novenas e missas cantadas se combinam com rituais de
“petitório” ou as alvoradas e catiras, forrós, ranchões, bailões sertanejos, jogos de argolinha... A coroa do Imperador fica
exposta à visitação – no altar montado na casa do Imperador. Privado e público não são mais categorias excludentes. A casa
do Imperador, as casas urbanas e as de fazendas e chácaras visitadas no “giro” das folias, assim como as igrejas, as ruas, as
praças se transfiguram em espaços de festa. A exceção é o único espaço especializado: o campo da cavalhada que, por ter
suas arquibancadas e camarotes muito acima da arena, transforma os participantes em espectadores. De notar, igualmente,
a transformação ou a incorporação de componentes ao longo do tempo: as cavalhadas foram revitalizadas a partir de
1960; as folias da roça têm 140 anos; as folias de rua, 50; e as folias do padre são recentes. O Reinado (ou “Festa dos
Pretos”) desenvolvido por irmandades de negros, escravos e forros se incorporou há mais de um século e hoje desenvolveu
trânsito livre entre personagens do Divino e os seus. Em suma, a festa é um poderoso mecanismo de interação, diálogo e
comunicação, em que as singularidades se mantêm em fecunda e permanente interlocução.

PREMISSAS/MÉRITO
A Festa do Divino em Pirenópolis é parte de um amplo sistema de celebrações populares que tem merecido atenção especial
da Câmara do Patrimônio Imaterial – inclusive pelo número de propostas de Registro recebidas – e motivado ações de
documentação e estudo. Mais precisamente, a Festa de Pirenópolis é modalidade de uma celebração que, como se viu,
ocorre há muito tempo em amplas áreas do território nacional. Por isso mesmo, estão em debate na Câmara – além, é
claro, dos requisitos exigidos pela Resolução 001/2006 – critérios de amostragem ou representação, de prioridades e de
hierarquias, etc., para selecionar candidatos ao Registro.
No entanto, independentemente de eventuais extensões ou inclusões futuras, a proposta de Pirenópolis, por sua consistência,
sua amplitude e sua irradiação, pode ser examinada à parte. Aliás, até o presente, uma única celebração foi registrada como
Patrimônio Cultural Brasileiro, o Círio de Nazaré, em Belém, em 2004, que também se fazia notar pela manifesta relevância,
dispensando o apoio de um quadro de referência que permitisse situálo dentro de escalas de interesse.
Com efeito, as informações e análises acima expostas permitem fundamentar essa proposta. Podemos resumir tais
fundamentos em apenas quatro tópicos:
> Para o art. 216 da Constituição Federal de 1988, um bem integra o Patrimônio Cultural Brasileiro – sem
necessidade, para tanto, aliás, da homologação pelo poder público – quando representa referência de memória,
ação e identidade coletivas. A mobilização de uma cidade inteira (incluindo sua área rural e suas comunidades
vizinhas), com líderes civis e religiosos, associações e entidades de todo tipo, a população em geral e em particular
os responsáveis pela festa, seus patrocinadores e colaboradores etc. – tal mobilização é de altíssima escala. Embora
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haja alguns bolsões de espetacularização, os participantes externos não são meros espectadores, mas sujeitos ativos
e afetivamente envolvidos. Apesar dos momentos de maior e menor intensidade, a mobilização é permanente,
pois a preparação da festa seguinte começa apenas se encerra a edição do ano. Os 64 dias que vão da Páscoa a
Pentecostes (incluindo a 2a e 3a feiras imediatas), estendendo-se até Corpus Christi, são inteiramente dominados
pelo Divino (ensaios, organização, rituais específicos);
> A Festa do Divino em Pirenópolis constitui um verdadeiro sistema complexo, que articula elementos religiosos
e profanos, cria ou recicla sentidos, valores, expectativas e aspirações e os faz circular intensamente. Intervém na
produção, na organização do trabalho, na economia, no imaginário, e assim por diante. Intervém profundamente
nas relações intersubjetivas (encargos, hierarquias, vizinhança, família etc.). Cria ou reforça redes de ações e trocas
de serviço. “Pode-se dizer que é sobre estas trocas simbólicas de modos de participação que se constitui, na prática,
a Festa do Divino. Ela instaura uma transformação não apenas na vida da sociedade local, como também na
vida pessoal dos participantes, como de resto acontece com todas as festas, mas especialmente com as festas
devocionais” (AMARAL, Rita. Festa à brasileira. São Paulo, Departamento de Antropologia/USP, 1998. p. 203/tese
de doutorado);
> A Festa conta com antiguidade respeitável – quase 200 anos e talvez mais –, o que significa consistência que
passou pelo teste do tempo, isto é, demonstra solidez capaz de assegurar identidade na mudança. Há razão para
crer que a Festa existe desde os primeiros tempos do arraial primitivo (1727). De notar a preocupação dos festeiros
com manter registros, como a Lista dos Imperadores do Divino e outros documentos, a começar pelos programas
anuais e cartazes. A “consciência da tradição” é uma referência frequentemente lembrada. Enfim, não se pode
esquecer que as “cavalhadinhas” são uma forma de garantir a reprodução das celebrações no futuro;
> Há uma forte e evidente singularidade local que dá a personalidade própria à Festa do Divino de Pirenópolis
e fomenta as demandas de identidade e pertencimento e justifica, por acréscimo, sua irradiação regional. Mais
que isso, a ressonância da festa diz respeito a uma multiplicidade de interesses que se estende muito além dos
horizontes regionais e atrai a atenção dos múltiplos segmentos que compõem nossa sociedade. Onde o foco de
tal atração? Sem dúvida, contam, e muito, as ofertas de beleza, assim como as ofertas lúdicas e gastronômicas.
Acredito, porém que essa raiz deva ser mais profunda e se localize na oportunidade rara de uma experiência de
vida representada pelo agir-junto e pela “efervescência da ação”. Em outras palavras, trata-se da oportunidade
de viver, numa sociedade complexa e desarticulada como a nossa, uma experiência de totalização da vida social: uma
cidade inteira – seus habitantes, seu espaço físico, sua energia e sua capacidade de ação – tudo convergentemente
mobilizado numa celebração multiforme.
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OBJETO DO REGISTRO
Dada a complexidade da Festa do Divino de Pirenópolis, impõem-se explicitar os componentes do objeto cujo Registro está
sendo proposto. Tomando como ponto de partida as propostas do Dossiê Descritivo e do Parecer de Ana Claudia Lima e
Alves (fls.166-167), componho a seguinte lista de atributos:
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Saulo Cruz, 2008.

> As folias da roça e as da rua, rituais “petitórios” que percorrem com a Bandeira do Divino, a pé e a cavalo, o
território urbano e rural;
> As cerimônias do Império do Divino, com os rituais da coroa, alvoradas, cortejos do Imperador, novenas, terços,
jantares, cafés, missas cantadas, levantamento do mastro, queima de fogos, jogos, distribuição de “verônicas” e
doces, sorteios e coroação do novo Imperador;
> As cerimônias das cavalhadas;
> As estripulias dos mascarados que circulam em bandos, a pé ou a cavalo pela cidade e no Campo das Cavalhadas;
> As manifestações musicais, o Hino do Divino, a Banda de Música Phoenix, o Coral de Nossa Senhora do Rosário,
as Bandas de Couro ou Zabumba e a Banda do Reinado;
> As celebrações das antigas “festas de pretos”, incorporadas como Reinado de Nossa Senhora do Rosário e de
São Benedito;
> A encenação de dramas e operetas, do auto natalino das Pastorinhas, assim como os ranchões, os bailões e similares;
> As “cavalhadinhas” (“imperadorzinhos”, “mascaradinhos”).

SALVAGUARDAS
A curto prazo, a Festa do Divino em Pirenópolis está com sua cadeia de transmissão garantida e não corre riscos de
extinção, como afirmam o Dossiê Descritivo (fls. 115-120) e o Parecer Técnico de Ana Claudia Lima e Alves, que retomo
aqui no essencial, com algumas alterações. De passagem, cumpre lembrar que as autoridades municipais têm desenvolvido
políticas públicas de preservação do núcleo tombado, comportando investimentos na restauração de edifícios históricos e
na preservação do meio ambiente.
No entanto, durante a pesquisa, foram observados alguns conflitos pontuais, quase sempre constitutivos da festa,
mas cujas soluções são continuamente negociadas no âmbito da própria festa. Infelizmente, tais conflitos me parecem
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sintomas de riscos maiores, a longo prazo. Entre esses, foram apontados no Dossiê e no mencionado Parecer Técnico,
as tentativas de manipulação do sorteio do Imperador, por parte da Igreja, que desejaria preservar a dimensão religiosa
do evento; a escala de massa que vem adquirindo a Folia Roça, com impactos negativos sobre a estrutura física
dos pousos e sobre a expressão cultural e a devoção religiosa; as crescentes dificuldades de acesso dos mascarados e dos
cavaleiros ao público das cavalhadas, causadas pelo projeto do novo campo, popularmente denominado cavalhódromo;
a espetacularização das cavalhadas; e o impacto negativo da utilização da Festa como atrativo turístico de massa.
Se reconhecida a Festa do Divino Espírito Santo como um Patrimônio Cultural Brasileiro, por meio do seu Registro no Livro
das Celebrações, as medidas de salvaguarda, de curto, médio e longo prazos seriam as seguintes:
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> Fomentar nas iniciativas públicas e empresariais de Pirenópolis o compromisso permanente com o respeito à
cultura local e com a garantia dos espaços de expressão da Festa do Divino;
> Realizar a documentação dos repertórios musicais das Folias – benditos, cantorias, repentes e catiras; e dos rituais
religiosos do Império, especialmente da Orquestra e do Coral de Nossa Senhora do Rosário e da Banda Phoenix;
> Estudar e documentar os ofícios e modos de fazer aplicados na preparação de personagens e atividades da festa,
considerando a história de envolvimento familiar que dá forma à produção desses saberes: fundição de armas e
acessórios para cavalos e cavaleiros; preparação da pólvora e dos tiros de toco; levantamento do mastro do Divino;
e confecção de flores, máscaras, bordados, bandeiras e adereços, entre outras habilidades e expressões;
> Estudar e descrever a história das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de São Benedito de
Pirenópolis, que remontam ao período da mineração e há muito tempo desapareceram;
> Estudar e descrever a história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, demolida na década
de 1940 e cujo local é hoje considerado “Território Afro-brasileiro” pela Fundação
Cultural Palmares;
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> Estudar a história da Banda de Couro, a Zabumba, a primeira banda da cidade, e
recuperar alguns toques de percussão que não são mais executados;
> Publicar glossário da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, com base na
descrição dos Bens Culturais no INRC, para ser distribuído a escolas, bibliotecas e
centros de atendimento ao turista;
> Realizar exposições das fotografias e exibir os vídeos produzidos para a Instrução
do processo de Registro, como forma de devolução, à população, do conhecimento
produzido durante a pesquisa;
> Criar mecanismos de consulta à população, para que esta se manifeste a
respeito dos modos de proteção e manutenção da festa que considerem
adequados, orientando e fortalecendo a construção de políticas de proteção
e medidas de salvaguarda;
> Regular as atividades turísticas no município de modo a promover o
turismo cultural e o respeito à natureza e significados da festa;
> Implantar uma Escola Superior ou Conservatório de Música, para
fortalecer a vocação musical da cidade e apoiar os talentos locais;
> Lutar, junto às autoridades competentes e à sociedade local, pela
implantação de políticas públicas de infraestrutura, saúde e educação.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, convictamente sou de Parecer que deva ser aceito o pedido
de Registro da Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis (GO), no Livro das
Celebrações, como Patrimônio Cultural Brasileiro.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2010
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Conselheiro
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RITUAL YAÕKWA DO POVO INDÍGENA
ENAWENE NAWE
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo de Registro do Ritual Yaõkwa, do Povo
Indígena Enawene Nawe, aberto neste Departamento em 22/08/2006 a partir de solicitação da organização não
governamental Operação Amazônia Nativa (Opan), com a anuência e a autorização de representantes de três dos

nove clãs da etnia: Daliyamase Kawalitiwalo Ene (Kairoly), Anaoli Kawetalohi Atokwe (Kawekwalise), Donese Kawatalohi
Atokwe (Aweresese), Kayowekase Atokwe (Kayroli) e Datalikwa Madekerokwa Ene (Kawekwalise).
O material que embasa o pedido é constituído por cópias de capítulos de teses acadêmicas, estudos de manejo ambiental,
material fotográfico, mapas, folhetos informativos e publicações. Entre eles, estão: cópia da seção intitulada “O peixe:
para comer e pensar” do 4o capítulo da tese de doutorado Da cultura à natureza: um estudo do cosmos e da ecologia
dos Enawene Nawe (2006), de Gilton Santos; cópia do 2o capítulo intitulado “O fazer dos humanos” da dissertação de
mestrado Seara de homens e deuses: uma etnografia dos modos de subsistência dos Enawene Nawe (2001), de Gilton
Santos; relatório “Estudos das potencialidades e do manejo dos recursos naturais na área indígena Enawene Nawe”, de
jun./1995, realizado pela Opan e pelo Centro de Estudos e Pesquisas do Pantanal, Amazônia e Cerrado – Gera/UFMT; e
relatório “Yaõkwa – ameaça e continuidade de um ritual Enawene Nawe”, contendo justificativa complementar ao pedido
de Registro, realizado pela Opan.
A Instrução técnica do Processo foi realizada por meio de pesquisa para levantamento documental e de campo, com vistas a
atualizar informações sobre as referências culturais do grupo indígena Enawene, bem como sistematizar os conhecimentos
já produzidos sobre o Ritual Yaõkwa em trabalhos etnográficos e registros audiovisuais de décadas anteriores. Além do
levantamento e da sistematização dessas informações, a Instrução técnica contou com a elaboração de um Dossiê Descritivo
e a produção de dois videodocumentários que contemplam os processos de construção simbólica do Ritual, a indumentária,
os artefatos, as edificações, os lugares, os personagens e os significados atribuídos a essa celebração.
Assim, o corpo do processo está constituído pelo requerimento de Registro acompanhado da carta de anuência dos cinco
representantes da comunidade e de parte do material inicialmente enviado, por relatórios técnicos das etapas de trabalho
da Instrução técnica do Processo, pelo Dossiê Descritivo, além das correspondências de encaminhamento do Iphan. Os
demais documentos e publicações, reunidos ou produzidos pela pesquisa em diferentes suportes, constituem os seguintes
Anexos do Processo:
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> Anexo 1 – Dossiê Descritivo – versão digital;

Foto da esquerda e
acima: Rodrigo Petrella,
2008.

> Anexo 2 – Fotos digitalizadas em CD;
> Anexo 3 – Filme Yaõkwa – versão curta (14 min) e longa (62min) em DVD;
> Anexo 4 – Filme Yaõkwa – o banquete dos espíritos em DVD;
> Anexo 5 – Filme Yaõkwa – o banquete dos espíritos em VHS;
> Anexo 6 – Folhetos “Arte Enawene Nawe” e “Enawene Nawe – Brasil: expansão da ‘fronteira da soja’ destrói a
floresta dos índios”, nov. 2005.

Desse modo, o conhecimento sobre o Ritual Yaõkwa e os requisitos para seu Registro estão contemplados no presente
processo, em conformidade com o Decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000, e com a Resolução 001, de 3 de agosto
de 2006.

A PESQUISA
A Instrução técnica do Processo ficou a cargo da Opan por meio do Convênio no 043/2007, celebrado com a então 14a
Superintendência Regional sob a supervisão do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI/Iphan). As atividades de pesquisa
/,

desenvolvidas para identificar e documentar o Ritual Yaõkwa foram conduzidas por uma equipe multidisciplinar composta por
pesquisadores especializados na região, com a contribuição de lideranças indígenas. Dividida em três etapas, a pesquisa, que resultou
na elaboração do Dossiê Descritivo e na produção dos DVDs que o acompanham, foi realizada entre fevereiro e outubro de 2008 e
envolveu estudos históricos, etnográficos e cartográficos baseados em vasta bibliografia, além da realização de trabalho de campo
e de documentação fotográfica e videográfica, com ênfase no:
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> Levantamento dos sistemas construtivos do Povo Enawene Nawe;
> Levantamento da organização espacial da aldeia e do entorno;
> Levantamento da situação dos recursos naturais presentes na área indígena;
> Identificação das práticas rituais;
> Estudo dos mitos, das músicas e das coreografias que envolvem o Ritual Yaõkwa.
> Os trabalhos foram coordenados pelo cientista social da Superintendência do Iphan em Mato Grosso, Emanuel
Oliveira Braga, e pela antropóloga Sílvia Ferreira Guimarães, do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan.
Conforme avaliações de Emanuel Oliveira Braga, os trabalhos de pesquisa foram bem conduzidos e realizados de
acordo com as linhas gerais previstas no projeto e em seu cronograma de execução. Conforme ainda o julgamento
técnico da Superintendência do Iphan em Mato Grosso, em Parecer Técnico de 19 de dezembro de 2008, seu
produto final foi aprovado.

Durante a realização das etapas da pesquisa para a produção da documentação audiovisual, foram colhidas as autorizações
de uso de imagem para o Iphan, conforme previsto na legislação. Para essa etapa da Instrução técnica do Processo, foi
contratada a organização não governamental Vídeo nas Aldeias (VNA).
Concluindo os trabalhos de pesquisa e sistematização do conhecimento produzido, em dezembro de 2008 a Opan entregou
a primeira versão do Dossiê Descritivo. Sob análise técnica dos setores competentes, o Dossiê sofreu algumas modificações
até alcançar a sua versão atual. Os documentários audiovisuais, produzidos de acordo com a legislação vigente, foram
entregues pela VNA em novembro de 2009 e considerados satisfatórios para os propósitos do Registro.

OS ENAWENE NAWE E SEU CICLO RITUAL
Os Enawene Nawe são um povo de língua Aruak que habita uma faixa de transição entre o Cerrado e a Floresta Tropical
na Amazônia Meridional. A Terra Indígena dessa etnia, demarcada e homologada em 1996 pela Fundação Nacional do
Índio (Funai), engloba parte de seu território tradicional e está localizada na região noroeste do Estado de Mato Grosso,
nos municípios de Juína, Sapezal e Comodoro. Atualmente, esse grupo conta com uma população de, aproximadamente,
500 pessoas que vivem em uma única aldeia próxima ao rio Iquê, afluente do Juruena e formador do rio Tapajós. O espaço
aldeão define uma área residencial composta por dez casas comunais retangulares (hakolo), dispostas em círculo, e por um
pátio central (wetekokwa, lit. “lugar do fora”) que abriga a casa dos clãs (haiti), onde são guardadas as flautas utilizadas
nos rituais dedicados aos espíritos subterrâneos, como é o caso do Yaõkwa.

Foto da esquerda:
Rodrigo Petrella, 2008.

Na perspectiva nativa, os Enawene Nawe habitam o patamar intermediário do universo, entre a esfera dos chamados
espíritos celestes e a dos espíritos subterrâneos. Ambas as categorias de espíritos interferem na vida dos humanos, na
manutenção da harmonia do mundo, nas regras da sociedade e na produção de alimentos. Enquanto os primeiros são
vistos como imortais, belos, generosos, bondosos e saudáveis, vivendo em um mundo de plenitude sexual e alimentar,
os espíritos subterrâneos são feios, implacáveis, sovinas, preguiçosos, perversos e promotores das doenças e da morte.
Embora sejam os donos de quase todos os recursos encontrados na natureza, como o peixe, a madeira e os frutos, além de
regentes dos principais cultivos (como o de mandioca e milho), estes seres são condenados a viver com uma fome insaciável
e precisam dos Enawene Nawe para saciar seu desejo voraz por peixes e sal vegetal – seus alimentos preferidos. Assim,
os Enawene Nawe devem estabelecer relações de troca constante com esses seres para manter a ordem social e cósmica.
Essas trocas ocorrem por meio de um complexo ciclo ritual que se distribui ao longo do ano, seguindo um calendário
socioeconômico que envolve complexas relações.
O ciclo anual dos Enawene Nawe é marcado por duas grandes estações bem definidas nas quais se desenvolve o complexo
calendário ecológico-ritual que configura a efervescência da vida social Enawene. A estação da seca (iokayti) coincide com
a vazante e a seca dos rios e é marcada pelas interações com os temidos seres sobrenaturais do patamar subterrâneo, os
Yakairiti. Nesse intervalo, são realizados os rituais Yaõkwa e Lerohi. O outro período, chuvoso (onekiniwa), coincide com a
cheia, quando ocorrem trocas com os seres sobrenaturais do patamar celeste, os Enore Nawe, por meio dos rituais Salomã
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e Kateokõ. Os rituais Yaõkwa e Lerohi são responsáveis pela quase totalidade das prestações e performances do calendário
anual, durando, juntos, cerca de nove meses.
Esse calendário é demarcado por 12 divisões de base lunar que, embora completem o período de um ano, não estabelecem
correspondência com os 12 meses de nosso calendário. Nele, há divisões que se referem à duração de meses e outras que
se referem apenas a dias. Indicando o que, para os Enawene Nawe, constituem marcos temporais essas divisões se dão
com base na eleição de determinadas práticas e técnicas produtivas que são indissociáveis de eventos de caráter ritual,
acompanhados por performances específicas que envolvem todo um repertório de danças, cantos, instrumentos, mitos e
saberes tradicionais.
De acordo com as informações reunidas no processo, o ritual Yaõkwa é considerado a principal cerimônia desse complexo
calendário ecológico-ritual. Com duração de sete meses, este ritual define o início do calendário anual Enawene,1 quando
se dá a saída dos homens para a realização da maior de suas pescas – a pesca coletiva de barragem. Essa prática constitui-se em traço diacrítico do complexo sociocosmológico Enawene Nawe e é considerada o ponto alto do ritual e o grande
emblema da etnia.

1. O princípio e o fim do calendário anual Enawene Nawe e aparece de diferentes maneiras em outros trabalhos. Márcio Silva (1998), por exemplo, em
“Tempo e espaço entre os Enawene Nawe”, situa o início do ciclo no ritual Lerohi (cf. Processo de Registro. p. 107). Tais diferenças não parecem constituir-se
em incongruências na sistematização das informações reunidas e/ou produzidas na Instrução do Processo de Registro, mas indicar que o que importa saber e
entender é a concepção circular de tempo Enawene Nawe.

260

Episódios ocorridos há muito tempo explicam a centralidade da pesca na vida Enawene, a partir de uma narrativa mítica
onde são identificadas variadas técnicas de pesca ainda hoje utilizadas. Os Enawene Nawe não comem carne de caça, e
sua principal fonte de proteína é retirada da pesca. Exímios conhecedores dos processos de reprodução e movimentação

Fotos da esquerda e
acima: Rodrigo Petrella,
2008.

migratória dos peixes, organizam inúmeras expedições de pesca, quando usam variadas técnicas e diferentes instrumentos:
venenos vegetais, arco e flecha, anzóis, armadilhas em forma de cone e barragens. A cada uma das estapas rituais do ciclo
anual – Lerohi, Salomã, Kateokõ e Yaõkwa –, corresponde o emprego dessas técnicas que envolvem o manejo das áreas
alagáveis e da fauna ictiológica.
A dinâmica ritual que envolve as expedições de pesca em barragens, e que constitui o objeto do pedido de Registro, revive
sazonalmente o Mito de Dokoi (cf. Dossiê Descritivo, p. 46). Segundo esse mito, anteriormente, os peixes eram dotados de
características humanas, mas, com a morte de Dokose, avó dos peixes, eles se afastaram da condição humana e perderam
sua memória, seus cantos e sua capacidade de comunicação. Há muito tempo, Dokoi, filho do herói Dataware, foi morto
pelos peixes e levou o pai a empreender uma vingança, arremessando paus para dentro da água do rio e, magicamente,
elevando uma barragem para a captura desses peixes. Assim, a construção das barragens para a execução da pesca ritual
torna os Enawene Nawe cúmplices e partícipes dessa vingança.
Para sua execução, os Enawene Nawe exploram todo o seu território tradicional. As barragens de pesca são construídas
em lugares profundamente conhecidos dos principais rios, a saber: Arimena (Olowina), Preto (Adowina), Joaquim Rios
(Tinuliwina) e Maxakiawina, afluente do rio Camararé. Com exceção do rio Preto, todos os demais estão dentro da Terra
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produção. Além disso, nessa área, os Enawene Nawe coletam castanhas e retiram materiais para a construção das barragens
e armadilhas de pesca e para a confecção de adornos corporais.
Para realizar essa pesca de Yaõkwa, os Enawene Nawe dividem-se em nove grupos rituais, organizados de acordo com a
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Indígena.2 Na bacia do rio Preto, é construída a principal barragem de pesca da cerimônia Yaõkwa e a que oferece maior

linha paterna. Cada grupo, por sua vez, está relacionado a um conjunto específico de espíritos Yakairiti. O nome genérico
desses grupos rituais é Yaõkwa, que é também a denominação dada aos clãs segundo os quais os Enawene Nawe se
organizam. Para realizar o Yaõkwa, isto é, a reunião dos clãs quando cada qual reverencia seu grupo de espíritos Yakairiti,
os grupos rituais se dividem entre os Harikare e os Yaõkwa propriamente ditos. Os Harikare são os anfitriões, ou seja, os
responsáveis pela organização do ritual e, como tais, devem preparar o sal vegetal, cuidar da lenha, acender os fogos e
oferecer os alimentos. Já os Yaõkwa são os pescadores, que partem em expedições de pesca para acumular uma grande
quantidade de peixe defumado e, assim, poder retornar para aldeia e oferecer a pesca aos Yakairiti. Para que todos os
grupos de espíritos Yakairiti sejam satisfeitos, é necessário que os clãs se revezem no papel de Harikare. Assim, por um
período de dois anos, um mesmo grupo ritual assume o papel de Harikare principal e não participa da pesca coletiva de
barragem, mas produz a grande quantidade de alimento e de sal vegetal que será trocada pelos peixes trazidos pelos
Yaõkwa. Desse modo, constrói-se simbolicamente a separação entre os que partem e os que ficam, isto é, os pescadores
(Yaõkwa) e os anfitriões (Harikare).
O Yaõkwa inicia-se em janeiro, com a coleta das matérias-primas para a construção do mata – corpo central das armadilhas
de pesca que deve ser acoplado à barragem – e com a colheita da mandioca. Neste momento, realizam-se as primeiras
oferendas de alimentos, cantos e danças aos Yakairiti. Prepara-se também o sal vegetal, alimento favorito desses seres
temidos. Ao final do período das chuvas, entre fevereiro e março, os anfitriões permanecem na aldeia com as mulheres,
onde preparam mais sal vegetal e limpam o pátio e os caminhos. Os pescadores se dividem em grupos e partem para
diferentes rios. Antes de partir, porém, eles retiram todas as insígnias (braceletes, tornozeleiras etc.) que os identificam
como humanos, não raspam as sobrancelhas e deixam os cabelos despenteados. O momento exato de partida é indicado,
principalmente, pela floração da gramínea ohã e pela fase lunar Tonaytiri. Esses sinais indicam o movimento migratório dos
peixes das áreas alagáveis para as calhas dos rios, após a piracema.
Nas barragens, as pescas duram dois meses e são orientadas por homens mais velhos, conhecedores dos sinais emitidos
pela natureza que indicam cada etapa do rito. Chegando aos acampamentos, os pescadores dão início à construção da
barragem de pesca, que deve seguir uma sequência rigorosa para evitar o rompimento pela força d’água. Primeiro, fabricam
as armadilhas, que são acopladas ao longo da estrutura que segue de uma margem à outra. Depois, um ancião, conhecedor
e emissor de sopros e palavras poderosas, tendo o sal vegetal em mãos, volta-se para um dos pescadores, que representa
os seres Yakairiti, oferece o sal como troca pelos peixes que os Yaõkwa pretendem pescar com as armadilhas e espera que
esses seres conduzam os peixes até elas. O sal, então, é consumido, indicando que foi selada a parceria entre humanos e
seres sobrenaturais. A armadilha de pesca é semelhante ao corpo de Dokoi, morto e comido pelos peixes. Simbolizando o
ato de vingança, a armadilha é quem está capturando os peixes, seus algozes.
Com farto estoque de peixes, os pescadores se preparam para o retorno. No pátio da aldeia, eles representam os agressivos
Yakairiti, enquanto os anfitriões representam os próprios Enawene Nawe. Estes aguardam a chegada de todos os pescadores
para os recepcionarem aos pulos e gritos. Quando tudo parece se acalmar, as trocas iniciam-se: os pescadores entregam os
peixes e recebem o sal vegetal e as bebidas de mandioca e milho. Isso significa que a ira dos Yakairiti foi aplacada e que eles
foram domesticados. Os anfitriões repõem nos pescadores os adornos retirados, humanizando-os.
Os peixes e os alimentos vegetais então produzidos e acumulados irão abastecer os banquetes festivos que serão executados
diariamente ao longo de mais alguns meses em noites iluminadas por fogueiras e acompanhadas por cantos com flautas e
dança. Esse grande ciclo de comemorações é o Yaõkwa.
Em linhas gerais, essas práticas econômicas e cerimoniais ligadas ao Yaõkwa são encadeadas da seguinte maneira nas 12
divisões do ciclo anual (cf. Dossiê Descritivo. p. 131-141):

2. Há 15 anos, os Enawene Nawe reivindicam à Funai a inclusão da região da bacia do rio Preto à Terra Indígena. Nesse processo, eles contam com o auxílio
do Ministério Público.
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1.

Yaõkwa. Saída dos homens para as barragens de Yaõkwa. O momento da dispersão para os acampamentos de
pesca é denominado Yaõkwa Tonayrir e orientado pela floração da gramínea ohã e da fase lunar Tonaytiri;

2.

Período de dois meses, quando se dão os afazeres associados ao papel dos anfitriões (harikare) e dos pescadores
(Yaõkwa);

3.

Momento de regresso dos pescadores à aldeia e marco da entrada no espaço aldeão;

4.

Preparo das roças familiares, que abastecem os rituais Salomã e Kateokõ, e das roças de Yaõkwa, que abastecem
os rituais Yaõkwa e Lerohi, além da execução da pesca com pequenas armadilhas nos córregos próximos das áreas
de cultivo;

5.

Plantio da roça de Yaõkwa, com mandioca e milho de várzea, por meio de procedimentos rituais que envolvem a
ação dos sopradores, a oferta de bebidas e peixes e a execução de peças musicais. Aparição dos primeiros gritos e
toques de flautas característicos da próxima estação ritual: Lerohi;

6.

Lerohi. Realização de uma breve cerimônia do Lerohi na aldeia, com a execução de peças músico-coreográficas que
antecedem a dispersão dos homens para as pescarias do Lerohi – Aykyuna, que ocorrem nas calhas dos rios e em
lagoas marginais com a utilização de venenos vegetais. Retorno e continuidade das performances rituais do Lerohi,
executadas por homens e mulheres até o final da seca;

7.

Salomã. Início das chuvas e realização de uma breve cerimônia do Salomã, seguida de uma nova expedição de
pesca, do preparo do roçado de milho nas terras altas e da coleta de mel. Finalizada por um período longo de
realização complementar do ritual Salomã;

8.

Início do Kateokõ. Realizado de dois em dois anos pelas mulheres;

9.

Kateokõ. Execução do Kateokõ, modalidade ritual de domínio dos homens, dançado pelas mulheres;

10. Fim do Kateokõ. Temporada de futebol de cabeça (haira) cujas bolas são feitas de látex extraído das seringueiras.

O OBJETO DO REGISTRO
Conforme apresentado ao longo do processo, a complexa dramaturgia Enawene é composta por uma sequência de rituais
na qual o Yaõkwa é o mais extenso. Orientado pela cosmologia Enawene e regulado pelos ciclos da natureza por meio
de um calendário socioeconômico que integra complexas relações de ordem simbólica, o Ritual Yaõkwa articula domínios
distintos, porém indissociáveis e interdependentes da sociedade, da cultura e da natureza. Nesse contexto, para que ele
seja realizado, é necessário que se satisfaça todo um conjunto de condições que estruturam, material e imaterialmente, as
diversas performances que essa celebração incorpora no grande período em que acontece.
Assim, o Ritual Yaõkwa, que parece mesmo contemplar a cultura Enawene Nawe como um todo, constitui-se dos seguintes
elementos principais:
> A cultura material, com destaque para a Barragem de Pesca, bem como para as técnicas construtivas a ela associadas;
> O conhecimento dos recursos naturais e dos sinais emitidos pela natureza, além dos saberes e técnicas tradicionais
utilizadas no manejo ambiental;
> Os mitos, as músicas e as coreografias que compõem e dão sentido ao Ritual.
> Além desses três elementos, considerados imprescindíveis para a realização do Yaõkwa, outras manifestações a
ele associadas também constituem referências culturais dos Enawene Nawe e participam da rede de sentidos que
esse Ritual articula. Assim, podemos chamar de “bens culturais associados”:
> Os rituais Lerohi, Salomã e Kateokõ;
> Os saberes e técnicas tradicionais associados a esses rituais.
Em conjunto, esses elementos estão detalhadamente identificados e documentados no presente processo e permitem
definir o objeto “Ritual Yaõkwa” que se pretende ver reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro.
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Como é possível depreender do processo de Registro, o Ritual Yaõkwa envolve uma leitura específica que o povo Enawene
Nawe faz do meio ambiente que o circunda e do que é a sua sociedade. Nesse sentido, a manutenção deste que é
considerado o grande emblema da etnia depende de dois aspectos fundamentais: 1) a proteção da biodiversidade que
caracteriza a região e; 2) a integridade das lógicas que regem os sistemas de produção e transmissão dos conhecimentos e
saberes associados a esse Ritual.
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MEDIDAS DE SALVAGUARDA

O grande desafio é lidar com as frentes econômicas e os projetos desenvolvimentistas que se aproximam de seu território
tradicional e que têm provocado mudanças no meio ambiente, com a devastação de áreas próximas à Terra Indígena. A
pesquisa realizada para Instrução técnica do presente processo indicou que, atualmente, uma das maiores ameaças ao
Ritual Yaõkwa é o projeto de instalação de dez Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no rio Juruena, ao lado da mineração
e das atividades de extração de madeira e agropecuária voltada, sobretudo, para o cultivo de soja, que são realizadas por
fazendas localizadas na bacia do Rio Preto.
Nesse cenário de rápidas mudanças, os eixos de referência no manejo ecológico e territorial, e que são de suma importância
para a realização do Ritual, estão entrando em profunda desorientação. Como assinalado por Mareio Silva (1998),3 em
virtude dessas mudanças, os Enawene Nawe têm se equivocado com os sinais emitidos pela natureza e, com isso, estão
plantando milho cedo demais ou chegando atrasados aos locais de pesca. Como consequência desses problemas, em
2009, os Enawene Nawe não conseguiram pescar a quantidade de peixe suficiente para a realização da cerimônia Yaõkwa.
Conforme documentado nos vídeos que acompanham o Dossiê Descritivo, a Funai precisou comprar e fornecer os peixes
para que os Enawene Nawe pudessem retornar para a aldeia e dar continuidade à performance ritual. Além disso, o
provimento dos peixes, que antes durava cerca de 4 meses, durou apenas o período das coreografias principais e teve que
ser consumido, sobretudo, na forma de sopa e mingau para maior rendimento.
Para enfrentar os problemas observados, as propostas e recomendações de salvaguarda construídas e sugeridas no âmbito
da pesquisa do Ritual Yaõkwa (cf. Dossiê Descritivo. p. 206-208) são convergentes com a proteção da biodiversidade que
caracteriza a região e com a integridade das lógicas que regem os sistemas de produção e transmissão dos conhecimentos
necessários à continuidade do Ritual. Além disso, estão de acordo com o pressuposto de respeito às práticas tradicionais
que rege os princípios das políticas de salvaguarda do Patrimônio Imaterial.

CONCLUSÃO
Por ser esta Celebração um dos sistemas fundamentais na construção da identidade cultural do povo Enawene Nawe;
por estar ameaçado pelos atuais projetos de construção de Pequenas Usinas Hidrelétricas, que interferem no estado dos
rios que abastecem de pescado as práticas culturais e a subsistência do povo Enawene Nawe; por atender às diretrizes da
Política Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando temas da cultura de regiões historicamente pouco atendidas
pela ação institucional, além de reconhecer e valorizar bens culturais representativos de contextos culturais indígenas; e,
por tudo o mais que está demonstrado neste Processo, somos favoráveis à inscrição, no Livro de Registro das Celebrações,
do Ritual Yaõkwa, do Povo Indígena Enawene Nawe, como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o nosso Parecer.
Brasília, 13 de maio de 2010
Fabíola Nogueira da Gama Cardoso
Coordenação de Registro
De acordo. À Coordenadora-Geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 13 de maio de 2010
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 13 de maio de 2010
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan
3. Cf. Processo de Registro. p. 103.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

RELATÓRIO

O

Pedido de Registro do Ritual Yaõkwa, do grupo indígena Enawene Nawe, como Patrimônio Cultural Brasileiro
foi encaminhado pela Operação Amazônia Nativa (Opan), com a anuência de cinco representantes da etnia
(fl. 8 – vol. 1). A correspondência enviada ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan)
é datada de 14 de agosto de 2006, protocolada sob no 1450.011160/2006-42, em 17/08/2006. O expediente deu
início ao Processo que foi formalizado em 22/08/2006. Constam dessa documentação inicial: dados da Opan, cópias de
capítulos de trabalhos acadêmicos, Relatórios sobre as Potencialidades Econômicas da área indígena Enawene Nawe e
DVD produzido na década de 1990, pelo Centro do Trabalho Indígena – São Paulo, em parceria com a Opan, e que trata
da importância do ritual para a etnia.

Foto da esquerda:
Rodrigo Petrella, 2008.

A Opan é uma organização indigenista não governamental, criada em 1969, com sede em Cuiabá (MT), e desenvolve
trabalhos com populações indígenas, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Amazônia. Como reconhecimento pelo
seu trabalho possui os títulos “Declaração de Utilidade Pública Estadual” (2000), “Homenagem de Reconhecimento da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso” (2001) e “Certificado de Entidade Filantrópica do Conselho Nacional de Assistência
Social” (CNAS). Entre seus objetivos, constam:
> Apoio às populações indígenas e às populações tradicionais, contribuindo para sua autonomia e sua continuidade
étnica e cultural;
> O reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em particular à sua organização social, às suas expressões
culturais e à demarcação de suas terras;
> A preservação do meio ambiente, a valorização do Patrimônio Cultural e a busca de alternativas de desenvolvimento
ecologicamente sustentado;
> A prestação de serviços e a colaboração com organismos que tenham objetivos afins.
O Processo tramitou seguindo os procedimentos adequados às exigências legais. Traz vasta documentação ilustrada por
material fotográfico e audiovisual de excelente qualidade, retratando a beleza do ritual e do povo Enawene Nawe e a
suntuosa paisagem do seu território. Realço a consistência dos documentos, que compõem o Processo com informações
que proporcionam a compreensão do assunto com bastante clareza. De igual nível está constituída a documentação que:
trata da orientação de procedimentos e da análise do mérito, com destaque para: Nota Técnica no 001/07 (fls. 134 a 141 –
vol. I), de Sílvia Guimarães – Técnica da Gerência de Registro do DPI, que recomenda a definição da instituição responsável
pela Instrução do Processo de Registro e seu encaminhamento à Câmara do Patrimônio Imaterial; o Parecer 015/10/CGIR/
DPl/Iphan (fls. 560 a 570 – vol. IV), de Fabíola Nogueira da Gama Cardoso, que encaminha para a inscrição do Ritual
Yaõkwa, do Povo Indígena Enawene Nawe, no Livro de Celebrações, como Patrimônio Cultural do Brasil e o Parecer no
04/2010-PF/Iphan/Sede/GMAC, da Procuradora Federal Genésia Marta Alves Camelo, que propõe o Registro do Ritual, em
conformidade com os encaminhamentos da Oitava Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, realizada nos dias 14 e 15
de março de 2007, subscrito pelo Procurador-geral Antonio Fernando Alves Leal Neri (fls. 580 a 599 – vol. IV), publicado
no DOU de 25/05/2010 (fl. 602 – vol. IV). Os documentos abaixo relacionados estão anexados ao Processo composto pelos
volumes I, II, III e IV:
> Anexo 1 – Dossiê Descritivo – versão digital;
> Anexo 2 – Fotos digitalizadas em CD;
> Anexo 3 – Filme Yaõkwa – versão curta (14’) e longa (62’) em DVD;
> Anexo 4 – Filme Yaõkwa – o banquete dos espíritos em DVD;
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> Anexo 5 – Filme Yaõkwa – o banquete dos espíritos em VHS;
> Anexo 6 – Folhetos “Arte Enawene Nawe” e “Enawene Nawe – Brasil: expansão da ‘fronteira da soja’ destrói a
floresta dos índios”, nov. /2005.
Foto:
Rodrigo Petrella, 2008.

Para a elaboração deste Parecer, contei com importantes contribuições, entre as quais destaco o inestimável apoio do
Conselheiro Professor Roque Laraia, a quem agradeço por sua atenção ao acompanhar meu trabalho. Outros contatos
foram realizados para complementação de informações conforme segue: no Ibama – Sede; no Instituto Chico Mendes –
Sede, Escritório de Juína (MT) e Estação Ecológica de Iquê; na Fundação Nacional do Índio (Funai), Posto de Juína (MT); nas
Superintendências do Iphan de Mato Grosso e da Paraíba (Emanuel Braga participou da elaboração do Dossiê); na Opan; e
no Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, em Brasília. Devo ressaltar o empenho de todos os representantes das
instituições procuradas, no que se refere ao pronto atendimento, com demonstrações de solidariedade e admiração pelos
Enawene Nawe, pelo Iphan e pelas demais instituições envolvidas na questão.
Dessa forma, a solicitação de Registro do Ritual Yaõkwa como Patrimônio Cultural Brasileiro está em condições de ser
submetida à apreciação e à deliberação do Conselho Consultivo do Iphan.
É o relatório.
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O ritual Yaõkwa é considerado a principal manifestação do Povo Indígena Enawene Nawe, em que está demonstrada toda
a simbologia que orienta a existência desse Povo. Componente vital para o universo da sua cultura, é realizado a partir
da mobilização de toda a população da aldeia que, de maneira integrada, promove anualmente as diversas atividades
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de celebração por um período de sete meses. Na ocasião, ficam evidenciados a organização social, a distribuição do
trabalho, o vínculo com a natureza e seus recursos, crenças e cultos que compõem seus referenciais. Observam-se, ainda,
a impressionante suntuosidade da cerimônia, pelos ornamentos e pela recepção e o farto banquete que é oferecido aos
espíritos. Embora se tratando de ocasião de celebração de pactos, com reverências e demonstração de respeito aos Yakairiti
– espíritos que dominam a maioria dos recursos naturais –, ocorre uma tensão gerada pela expectativa relacionada ao
cumprimento das obrigações e à satisfação desses espíritos, o que poderá garantir a tranquilidade para o povo Enawene
Nawe, afastando da aldeia as doenças e os infortúnios.
O Yaõkwa articula os domínios distintos, porém indissociáveis e interdependentes da Sociedade, da Cultura e da
Natureza. Está orientado pela cosmologia – visão de mundo – do Povo Enawene e regulado pelos ciclos próprios da
natureza através de um calendário socioeconômico que integra complexas relações de ordem simbólica (Dossiê – fl. 14).
O estudo que fundamenta a solicitação do Registro foi realizado no âmbito da importância da proteção e da valorização do
processo e recursos para a salvaguarda do Yaõkwa, contemplando manifestações culturais de relevância para o ritual, em
três dimensões: a cultura material, ligada à parte do ritual, onde se destaca o conjunto arquitetônico (barragens de pesca
e Casa das Flautas); processos de transmissão dos conhecimentos, focado na continuidade da prática do ritual; e músicas e
mitos que acompanham e orientam suas atividades.
Os Enawene Nawe se apresentam com grande habilidade estratégica na defesa e na manutenção da sua cultura, em que
está inserido o Yaõkwa. Dessa forma, a mobilização da aldeia se dá com uma dramatização que se relaciona à sua rotina.
Esta se insere nas práticas do ritual que absorve as atividades inerentes à população como: na produção de alimentos, com a
pesca, a agricultura e a preparação das comidas; nas práticas religiosas, no culto aos espíritos; na arte, com as performances
músico-coreográficas, as danças, a confecção de adereços; e na observação da natureza, de onde são tirados os produtos
destinados à sua sobrevivência, o que se dá pela negociação com os espíritos e lhes propicia o acesso aos recursos naturais.
Entre esses recursos, o peixe é destacado como o alimento mais importante do banquete dos espíritos e da população
indígena que não consome carne de caça. O sal, fabricado a partir da manipulação de vegetais, também é de vital
importância para a celebração dos pactos com os espíritos. Outros rituais são realizados, porém sempre complementando
ou em desdobramento ao Yaõkwa.

O povo Enawene Nawe
Os Enawene se compõem de uma população em torno de 540 indivíduos que vivem na região noroeste do Estado de Mato
Grosso, no vale do Juruena, próximo ao rio Iquê. Vivem em uma única aldeia, formada por dez casas comunais retangulares
(hakolo) dispostas em círculos, e um pátio central onde está situada a casa dos clãs (haiti), a mais importante da aldeia,
porque representa o sentido da origem, onde estão guardadas as flautas utilizadas nos rituais dedicados aos espíritos
subterrâneos. Falam o Salumã, que pertence ao Aruak – um dos troncos linguísticos que compõem 33 línguas faladas por,
aproximadamente, 30.000 pessoas.
Esse povo já teve uma população numerosa que ocupava grandes faixas territoriais, em sucessivos aldeamentos por toda a
extensão do rio Juruena. Em função de guerras e catástrofes, foram se dispersando e constituindo uma nova configuração
de sua distribuição e sua organização. Hoje, vivem em uma área de 742.088 ha, que engloba parte de seu território
tradicional, demarcada e homologada em 1996 pela Funai. Está situada nos Municípios de Juína, Sapezal e Comodoro,
numa região de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, que abriga uma diversidade de espécies da fauna e da
flora presentes nos dois biomas. Reconhecem como território de ocupação tradicional as regiões do rio Papagaio, dos rios
Preto e Juína Mirim, no Vale do Juruena, e suas adjacências.
Os Enawene são constituídos por nove clãs patrilineares, que correspondem aos diferentes grupos internos associados,
configurando o conjunto desse povo indígena.
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É o eixo que conforma a organização social desse povo, manifesta contextos da memória, aspectos históricos e
territoriais e fundamentos da dinâmica social instituinte do povo Enawene Nawe. Cada clã – Yaõkwa – tem uma
identidade estabelecida pelo lugar demarcado no território, uma origem que remonta um passado muito remoto e
conjuga grupos de pessoas, espíritos, paisagens, recursos, saberes e instrumentos musicais (Dossiê p. 21).
Cada clã tem suas características e, consequentemente, suas atribuições junto às legiões de espíritos, entre os quais os
subterrâneos (Yakairiti) e os seres celestes (Enore Nawe), a que estão associados. Aos Yakairiti se destinam as trocas; e, aos
espíritos celestes, as oferendas, os presentes e as retribuições.
Tidos como povo amistoso, por não possuírem perfil de dominadores, os Enawene tiveram seu primeiro contato com as
populações externas a seu território, em 1974. Isso pode ser percebido pela forte presença de hábitos de populações com
pouca aculturação. Os Enawene não desistem de preservação de seus direitos sobre sua terra e seus traços culturais. Têm
como vizinhos os Povos Nambilkwara, Myky, Ribaktsa, Cinta Larga, Araras, Irantx e Paresi. Esporadicamente, convivem
com outras etnias, por ocasião dos encontros do Movimento Indígena. Esses povos encontram-se nas proximidades dos
municípios de Juína, Sapezal, Comodoro, Campo Novo dos Paresis e Brasnorte.
Na área homologada da terra indígena dos Enawene, foi criada a Reserva Ecológica de Iquê, pela Lei no 3.909 de 19
de setembro de 1977, com 266.000 ha. A sobreposição da área tem provocado algumas divergências no que se refere
à possibilidade de revogação dessa Lei, o que não se concretiza por inconsistência dos documentos jurídicos com os
quais o assunto vem sendo tratado. De acordo com informações do Instituto Chico Mendes, responsável pela gestão
da Reserva, não há conflito com a sobreposição na área. Sendo as Reservas Ecológicas de uso restrito para pesquisas e
garantido às populações tradicionais a utilização dos recursos naturais para a sua sobrevivência (Lei 9.985, de 18/07/2000,
criação do SNUC, Art. 4o, item XIII), a sobreposição propicia dupla proteção para a Terra Indígena e seus habitantes. O
que tem preocupado os Enawene atualmente é a previsão de construção de pequenas hidroelétricas no rio Juruena, que
certamente vai impactar a produção das espécies de peixes migradores dos rios, e, consequentemente, os rituais realizados
naquele rio, que são importantíssimos para a etnia. Os Enawene têm recorrido aos setores competentes solicitando também
providências para impedir o avanço da devastação ocasionada pela criação de gado e outras atividades que ocorrem nas
fazendas que circundam a Terra Indígena.
A atual configuração da delimitação das terras indígenas, quase sempre orientada pelas pressões causadas por modelos de
ocupação que não contemplam a concepção espacial da terra na cultura dos povos indígenas, por exemplo, tem causado
incômodos e até conflitos entre os segmentos envolvidos. Torna-se sempre necessário mais cuidado, além de disposição
para tratar de questões intrínsecas à diversidade cultural e às suas concepções sobre os espaços.
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Para esses povos, a posse da Terra, e de tudo quanto ela pode nos oferecer, não cabe propriamente ao domínio
dos humanos, eles a reconhecem como Território na medida em que esses espaços definem pertenças fundadas
numa ancestralidade remota que desde há muito, muito tempo, se enraizou na interação sistemática, realizada
pelas sucessivas gerações, com os lugares e paisagens sobre as quais se constituíram como Povo e como Sociedade.
Assim, são eles que pertencem à Terra, e ela, por sua vez, pertence ao domínio de seus antepassados, ancestrais
míticos e dos seres – espirituais – que lhe dão vida e significados (Dossiê – fl. 17).
Observa-se que, em razão de seu conhecimento empírico e da necessidade de dialogar com a natureza, os Enawene se
relacionam com a Terra, observando e respeitando os sinais e regras para que o manejo dos recursos naturais se dê de forma
adequada ao equilíbrio do meio ambiente. As alterações desses sinais, que ocorrem pelos efeitos antrópicos, já desestabilizam
esse diálogo, porque confundem os indígenas e comprometem sua produção de alimento, focada integralmente nos
recursos naturais. A principal fonte de proteína animal da alimentação dos Enawene é o peixe, complementado pela carne
de três espécies de aves, o mutum, o macuco e a jacutinga. Compõem ainda sua dieta alimentar o milho, a mandioca, o
feijão e amendoim.
Os Enawene são exímios mergulhadores, pescadores e navegadores. Sua locomoção se dá mais pelo rio que por terra e, a
partir de 1998, começaram a adotar as embarcações motorizadas movidas por combustível. Atualmente, os Enawene Nawe
estão solicitando que seja construído um ramal (estrada), de 50km, ligando a aldeia Halaytakwa à BR-174 (Juína-Vilhena)
para melhorar o acesso a serviços necessários, como hospitais.
Essa população indígena tem hábitos de manejo dos recursos naturais baseados em práticas tradicionais, o que causa baixo
impacto na natureza. A pesca é realizada com a utilização de tecnologias que levam em conta os níveis pluviométricos, as
dimensões e a profundidade de rios, lagoas, riachos e córregos, a diversidade de pescado e a predominância de espécies,
utilizando os apetrechos adequados para cada pescaria.
A partir da década de 1970, a ocupação na região foi intensificada, com a abertura de estradas e o asfaltamento da BR-364. O extrativismo – seringa, minério e madeira – promoveu uma rápida transformação na paisagem, hoje tornada um
polo agropecuário.
Como é característica das populações tradicionais, os indígenas têm grande respeito pelo meio ambiente. Dessa forma,
tanto é intolerável que ele promova a devastação como presenciar que outros o façam.

Crenças e rituais
Em seu artigo “As religiões indígenas: o caso Tupi-guarani” na Revista USP (São Paulo, no 67, p. 6-13), o professor Roque
Laraia lembra que não é comum a inclusão das religiões das sociedades indígenas no levantamento das religiões existentes
no mundo e cita Émile Durkheim: “Não são menos respeitáveis que as outras. Elas respondem às mesmas necessidades,
desempenham o mesmo papel, dependem das mesmas causas; portanto podem perfeitamente servir para manifestar a
natureza da vida religiosa”. No caso dos Enawene Nawe essa religiosidade é exercida como princípio da sua existência e dos
traços culturais, tão bem preservados até hoje.
As práticas rituais reafirmam a conjunção entre as dimensões Céu-Terra-Água, que se espelham e se referenciam
mutuamente, tendo nos Enawene o intermédio – o corpo e a expressão – dessas relações que manifestam oposições,
tensões e conflitos, que encarnadas nos Enawene devem ser harmonizadas por meio da execução ritual para garantir
o equilíbrio ecológico e a ordem social e cósmica.
O espaço da concretização dessas peças rituais se dá na inter-relação entre as roças, a floresta e a aldeia. As roças
representam o universo do cultivo e da colheita, com ênfase nas plantações de milho e mandioca. A floresta, a
ocupação, o manejo e a utilização de recursos, com ênfase para as coletas e a pesca e, no caso do ritual de Yaõkwa,
para os acampamentos e barragens de pesca. A aldeia aparece como lugar privilegiado para o processamento dos
alimentos, a fabricação da cultura material, a distribuição e o consumo (Dossiê p. 23).
Os Enawene Nawe se concebem habitando o patamar intermediário, situado entre as esferas, onde se encontram os espíritos
celestes e os subterrâneos. Estes interferem na vida dos humanos, na manutenção da harmonia do mundo, nas regras da

Foto da esquerda:
Rodrigo Petrella, 2008.
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sociedade e na produção de alimentos. Os espíritos celestes – Enore Nawe –, considerados imortais, são belos, generosos,
bondosos e saudáveis; vivem harmonizados e em plenitude sexual e alimentar. Os Yakairiti são os espíritos subterrâneos,
donos da maioria dos recursos naturais. Alguns desses recursos, como o buriti e o açaí, são utilizados como base das
construções arquitetônicas, das belíssimas indumentárias para os rituais e para a confecção de artesanatos. São regentes
dos principais cultivos da mandioca, do milho, do feijão e do amendoim e, ainda, dos peixes, alimento imprescindível para
o Ritual Yaõkwa. Esses espíritos são temidos por serem raivosos e perigosos. São feios, implacáveis, sovinas, preguiçosos e
perversos e promovem doenças e a morte. Podem se metamorfosear em onças, animais peçonhentos e monstros aquáticos.
Se contrariados, podem lançar toda a sorte de infortúnios aos Enawene.
Para saciar os desejos desses seres, os Enawene precisam fabricar o sal, um dos produtos mais desejados pelos Yakairiti.
Dentro de suas crenças, a produção do sal tem como origem interpretações míticas, em que um procedimento mágico
– a retirada do sal pelo demiurgo Datawere da árvore guardada por cobra surucucu foi alterada pela ação desobediente
do irmão Ayarioko – gerou a modificação do processo de obtenção desse produto. Tal fato, interpretado pelos Enawene,
impôs uma nova ordem, na qual as atribuições de fabricar, construir, produzir e plantar, passariam a ser deles. Dessa forma,
a produção do sal tornou-se uma prática cultural resultado do acúmulo de saberes sobre manejo de recursos da floresta. A
produção do sal, por ser realizada por meio de um processo longo e cansativo, destina-se ao ritual Yaõkwa, em que é de
grande importância. Raramente é utilizado pelos Enawenes para a alimentação.
Os rituais não se caracterizam como festas, mas, como naqueles destinados aos Yakairiti, o cumprimento de compromissos
para garantia da vida e da harmonia. Sua importância é indicativa do vínculo com a natureza, suas regras, seus limites
e suas possibilidades. O diálogo se estabelece pela reverência que sabiamente o povo indígena lhe dedica, numa busca
de harmonia para o bem-estar e a preservação da ordem social e cósmica. É na sua preparação que se identifica grande
habilidade na construção das armadilhas de pesca, na montagem da barragem, na captura e na preparação do pescado, na
elaboração dos ornamentos, na preparação das comidas – mingaus, bijus, sopas, mingau de milho, mandioca e produção
do sal.
O calendário que orienta a realização dos rituais define o ciclo anual com base em duas estações. A da seca (iokayt1) –
ocasião das vazantes e secas dos rios – e a estação das cheias (onekiniwa) – no período chuvoso. Nesses períodos se realizam
os rituais destinados aos espíritos. No período da seca, são realizados os rituais Yaõkwa e Lerohi (dos Yakairiti) e, no período
da cheia, os rituais Salomã e Kateokõ (dos Enore Nawe). O ano dos Enawene tem 12 divisões, que não estão associadas
aos meses. A divisão dos períodos se dá diferente do nosso calendário e está associada a práticas e técnicas produtivas
relacionados aos eventos culturais acompanhados por danças, cantos, instrumentos, mitos e saberes tradicionais.
O ritual Yaõkwa dá início ao calendário anual dos Enawene com a saída dos homens para a pesca de barragem, considerada
a maior pescaria, que se baseia no mito de Dokoi, morto pelos peixes. Seu pai, Oataware, para vingar a morte do filho,
arremessava paus nas águas dos rios, e esses se transformavam em barragens que passaram a funcionar como armadilha
na captura dos peixes. A construção das barragens pelos Enawene os torna cúmplices dessa vingança.
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As barragens são construídas nos rios Arimena (Olowina) e Preto (Adowina), este localizado fora da Terra Indígena, Joaquim
Rios (Tinuliwina) e Maxakiavina, afluente do rio Camararé. O rio Preto é o mais piscoso, onde se instala a principal barragem
para a pesca do ritual. Na região, há ainda a coleta de castanhas e de material para a construção das barragens, armadilhas
de pesca e adornos corporais.

Fotos da esquerda e
acima: Rodrigo Petrella,
2008.

Os Enawene possuem grande conhecimento dos processos de reprodução e movimentação migratória dos peixes. Dominam
variadas técnicas de captura do pescado, utilizando instrumentos como venenos vegetais, arco e flecha, anzóis e armadilhas
em forma de cone, além da própria barragem.
Anfitriões e pescadores compõem clãs que se dividem em Harikare e Yaõkwa. Os Harikare são os anfitriões, responsáveis
pela organização do ritual e não participam das pescarias. A eles, cabe a preparação do sal vegetal, da lenha, de acender
os fogos e oferecer os alimentos, que serão trocados pelos peixes trazidos pelos Yaõkwa. Pelo período de dois anos, eles se
dedicam a esse trabalho. Os Yaõkwa são os pescadores, e a eles cabe realizar a pescaria. Organizam-se em expedições de
pesca com a atribuição de juntar grande quantidade de peixe, para serem oferecidos aos Yakairiti.
A pescaria do Yaõkwa é organizada com a divisão da aldeia em nove grupos rituais, de acordo com os clãs e o conjunto dos
espíritos Yaikiriti a que estão vinculados. As atividades desses grupos se iniciam em janeiro, com a coleta de materiais para a
construção do mata-corpo, armadilha semelhante ao corpo de Ookoi, que é acoplada à barragem. Observam a floração da
gramínea ohã e a fase lunar Tonaytiri, que indicam o movimento migratório dos peixes, das áreas alagáveis para as calhas
dos rios, o que ocorre após a piracema. As fases das pescarias são orientadas pelos mais velhos, que se baseiam nos sinais
da natureza. Contam com anciãos com conhecimentos importantes, como a emissão de sopros e palavras poderosas, e
fazem a celebração de pacto com os Yakairiti, representados por um dos pescadores. A este é oferecido o sal, para que,
em troca, esses seres conduzam os peixes até as armadilhas, garantindo uma boa pescaria. O pacto fica selado quando o
representante dos Yakairiti ingere o sal.
No retorno das pescarias, os pescadores, que representam os agressivos Yakairiti, são recebidos no pátio da aldeia
pelos anfitriões – os Harikare. Um dos componentes desse clima é o barulho dos pilões para o preparo das comidas que
serão solicitadas pelos espíritos, durante o banquete. Os espíritos são recebidos pela aldeia com pulos e gritos, numa
encenação de confronto. Inicia-se a oferta do sal vegetal e das bebidas feitas de mandioca e milho, em troca do peixe.
Nessa ocasião, os adornos – antes retirados dos pescadores durante a pescaria – são repostos para que estes voltem a
se humanizar.
O peixe, desidratado e defumado, e os alimentos vegetais acumulados servirão para que as celebrações continuem sendo
realizadas diariamente por mais alguns meses, com banquetes ao redor de fogueiras, danças e cantos acompanhados
por flautas.
Este é o Ritual Yaõkwa do Povo Indígena Enawene Nawe. É a sua manifestação cultural de maior representatividade e muito
bem mostrada no documentário Banquete dos espíritos.
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Considerações
O passado e o presente se completam na vida dos Enawene Nawe. Por se tratar de uma comunidade tradicional, os traços
culturais são mantidos e transmitidos pelas gerações, dando sentido a uma cosmologia peculiar, digna da preocupação com
a sua preservação enquanto Patrimônio Imaterial.
O documento síntese da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais, de 1982, define a identidade cultural como “uma
riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana ao mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se
de seu passado e a colher as contribuições externas compatíveis com a sua especificidade e continuar, assim o processo de
sua própria criação” (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios).
Nesse sentido, o ritual Yaõkwa aparece como um símbolo da cultura que deve ser acolhida pelas instituições que tem como
missão a preservação das manifestações de grupos sociais específicos, que compõem a pluralidade de uma sociedade. Diz
ainda o documento citado no parágrafo acima que “a humanidade empobrece quando se ignora ou se destrói a cultura de
um grupo determinado” (Icomos).
É importante levar em conta alguns aspectos desse Pedido de Registro. O primeiro deles é a contribuição para o
reconhecimento da diversidade cultural do país. O ritual Yaõkwa tem uma singularidade por mostrar uma prática cultural
ancestral, pouco conhecida, dando ênfase à contribuição indígena na formação da identidade nacional.
Outro ponto relevante é que se trata de uma oportunidade de se captar tal prática em seu estado ainda com grande
integridade. É possível supor que, após o contato com culturas externas a partir da década de 1970, o povo Enawene
poderá receber influências que, ao interagir com suas tradições, venham a provocar transformações na própria concepção
de mundo contida nas suas manifestações. Assim, o Registro do Ritual nesse momento poderá ter um papel fundamental
no entendimento de um passado rico de significações típicas dos povos da floresta. O fato de tratar-se do terceiro Registro
de populações indígenas é emblemático. Demonstra a necessidade de maior valorização de culturas primordiais, um
importante referencial na construção e na compreensão da memória do povo brasileiro.
A cultura dos Enawene, descrita no Dossiê com riqueza de detalhes, evidencia que o Ritual é um ponto central onde estão
realçados todos os aspectos sociais e espirituais, que se desenvolvem num processo complexo de interação entre o homem
e a natureza.
Embora sabendo que o Registro não tem a competência de garantir a preservação do objeto do Ritual, nem das condições
ambientais necessárias para sua continuidade, tem, com certeza, o papel de valorizar os saberes exercidos, acumulados e
transmitidos por essas populações originárias.

Salvaguarda
Será louvável que as instituições responsáveis pelas questões indígenas e ambientais, entre outras, tenham ações afinadas
que, compartilhadas pelos diversos setores, encontrem um modo de harmonizarem-se e garantirem o equilíbrio entre as
mudanças estruturais da sociedade e a manutenção dos aspectos fundamentais das culturas tradicionais.
Considerando o reduzido tamanho da população, o pouco tempo de contato com comunidades externas e as consequências
dessa aproximação, convém o estabelecimento de salvaguardas que favoreçam, da melhor maneira possível, o exercício do
ritual Yaõkwa. Assim, entendemos a necessidade das medidas abaixo relacionadas:
> Incentivar a criação de espaços, nas esferas municipal e estadual, para a divulgação da cultura do povo Enawene
Nawe;
> Incentivar a inclusão da cultura Enawene Nawe nos conteúdos programáticos do sistema educacional,
especialmente nas escolas da região;
> Considerar as especificidades do ritual Yaõkwa, por ocasião do planejamento e da execução das ações na TI dos
Enawene, estabelecendo medidas mitigadoras e reparadoras dos impactos causados, quando estes forem inevitáveis;
> Criar GT para análise e encaminhamentos relacionados ao Plano de Ação: Propostas e Recomendações (Dossiê –
fls. 550 a 552);
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> Documentar todos os rituais dos Enawene Nawe, como forma de dar visibilidade de outros aspectos da cultura
desse povo indígena;
> Melhorar a interação entre os órgãos governamentais ligados às causas inerentes às populações indígenas (meio
ambiente, educação e saúde), no sentido do fortalecimento do estado para o enfrentamento dos problemas de
forma pacífica, harmonizada e efetiva, junto com as entidades representativas da sociedade civil;
> Assegurar assistência médica diferenciada, harmonizada com os hábitos e saberes tradicionais, bem como as
especificidades dos povos indígenas;
> Articular com os órgãos responsáveis, para que sejam respeitados os rituais e celebrações, garantindo aos
indígenas a tranquilidade necessária para o exercício legítimo de suas crenças;
> Proporcionar a elaboração do Plano de Gestão da Terra Indígena e o Plano de Manejo da Estação Ecológica de
Iquê, levando-se em conta os aspectos socioculturais da área sobreposta (UC e TI);
> Recomendar que os órgãos e entidades responsáveis pelo monitoramento e pela fiscalização das Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs), localizadas nas proximidades da TI dos Enawene Nawe, cuidem para que os empreendedores
adotem tecnologias que minimizem os impactos ambientais, ao mínimo possível, como forma de garantir para as
atuais e futuras gerações a continuidade da existência deste importante ritual que ora se propõe registrar.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, este Parecer é pela aprovação da proposta, encaminhando para a inscrição do Ritual Yaõkwa, do Povo
Indígena Enawene Nawe, como Patrimônio Cultural do Brasil no Livro de Registro das Celebrações.
Brasília, 15 de setembro de 2010
Heloísa Helena Costa Ferreira
Membro do Conselho Consultivo do Iphan

Foto:
Rodrigo Petrella, 2008.
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SISTEMA AGRÍCOLA DO RIO NEGRO (AM)

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer Técnico conclusivo sobre o pedido de Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, tendo
como base o Município de Santa Isabel do Rio Negro, Estado do Amazonas, e apresentado, inicialmente, à Presidência
do Iphan, por meio de requerimento, datado de 28 de junho de 2007, pela Associação das Comunidades Indígenas
do Médio Rio Negro (ACIMRN). O referido requerimento foi encaminhado ao Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI),
por meio do Memorando no 415 CG, em 6 de agosto de 2007. A inclusão dos demais municípios de São Gabriel da
Cachoeira e de Barcelos, localizados a montante e a jusante do Rio Negro, respectivamente, assim como a manifestação do
interesse das comunidades indígenas, se deu durante o processo de pesquisa, como se verá adiante.

ANTECEDENTES
A solicitação de Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro (AM) foi encaminhada pela Associação das
Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (ACIMRN), organização indígena não governamental, com sede na cidade de
Santa Isabel do Rio Negro, município de mesmo nome, Estado do Amazonas. Na documentação encaminhada, constam
as assinaturas dos representantes de sua Diretoria Executiva, composta por distintas etnias que habitam o rio Negro,
configurando-se, assim, o interesse e a anuência das comunidades que vivenciam o bem cultural na instauração deste
processo de Registro.
Em 1o de junho de 2007, os pesquisadores do projeto Pacta (Institut de Recherche pour le Développement [IRE] – Unicamp/
CNPq) enviaram um convite ao DPI/Iphan para participar de uma reunião promovida pela ACIMRN. Essa reunião tinha por
objetivo principal a apresentação sobre a política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, desenvolvida pelo Iphan, aos
representantes das instituições mencionadas. Além do DPI, representado no evento pela Gerente de Identificação, Dra.
Ana Gita de Oliveira, foram convidados os pesquisadores do projeto “Populações, Agrobiodiversidade e Conhecimento
Tradicional” (Pacta) – Dra. Laure Emperaire, Lucia Hussak van Velthem e Esther Katz – projeto este realizado no âmbito de
uma cooperação científica bilateral entre o CNPq, o IRD e a Unicamp, com a parceria, entre outras instituições, do Instituto
Socioambiental ISA.1

1. A equipe de pesquisa do projeto Pacta é composta por Dra. Laure Emparaire (IRD), etnobotânica; Dra. Lucia Hussak van Velthem, antropóloga (MCT); Dra
Esther Katz, antropóloga (IRI); Dra Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga (Universidade de Chicago); e Carla Dias, antropóloga (ISA).
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Essa reunião visou ainda a contribuir para uma reflexão sobre a aplicação dos instrumentos desta nova política no contexto
do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Foi no ambiente dessa reunião que a ACIMRN decidiu enviar, ao Iphan, a
solicitação de reconhecimento do sistema agrícola do Rio Negro como Patrimônio Cultural do Brasil, conforme mencionado

Foto da esquerda e
acima: Laure Emperaire,
2007.

no “Relatório da Reunião com a Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (ACIMRN)”, no item “Agenda
de Trabalho” (peça do processo).
Em resposta a essa solicitação, o DPI encaminhou o Oficio no 0138/07 – GAB/DPI/Iphan, em 11 de setembro de 2007, aos
representantes da ACIMRN, por meio do qual acusou recebimento da solicitação de Registro do Sistema Agrícola Tradicional
do Rio Negro como Patrimônio Cultural do Brasil, mencionando a necessidade de complementação da documentação
enviada, como:
1)

Apresentação de anuência da Federação das Organizações Indígenas Rio Negro (Foirn);

2)

Fotografias, desenhos, vídeos, gravações sonoras ou filme;

3)

Referências documentais ou bibliográficas disponíveis;

4)

Justificativa do pedido, se o bem está ameaçado ou sofrendo algum tipo de risco.

A documentação complementar, solicitada aos proponentes por meio do Ofício no 138/07, foi anexada ao processo de
Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro, conforme Memo/Despacho no 0197/07, de 17/10/07, da técnica da então
Gerência de Registro/DPI, Dra. Sílvia Guimarães.
Em 23 de outubro de 2007, o DPI comunicou à ACIMRN, por meio de Ofício no 0179/07 – GAB/DPI/Iphan, ter aberto
o Processo de no 01450.010779/2007-11, relacionado à proposta de Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro como
Patrimônio Cultural. Pelo mesmo Oficio, o DPI informou que o pedido se encontrava em fase preliminar de avaliação técnica
e que seria encaminhado para análise de sua pertinência à Câmara do Patrimônio Imaterial.
Em janeiro de 2008, a referida técnica encaminhou à então Gerente de Registro, Sra. Ana Claudia Lima e Alves, “Memória
da Reunião realizada em 13 de novembro de 2007 sobre a Instrução do Processo de Registro do Sistema Agrícola do Rio
Negro”. Esta reunião, realizada no DPI, em Brasília, teve por objetivo discutir os procedimentos que deveriam ser adotados
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na Instrução do processo de Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro e iniciar debate conceitual sobre a construção deste
novo objeto – sistema agrícola – enquanto bem passível de ser reconhecido como Patrimônio Cultural. Entre as questões
levantadas, podemos mencionar as que seguem:
1)

Há uma demanda crescente por solicitações de Registro de comidas, o que revela a importância de culturas como
as da mandioca, do milho, do feijão, do amendoim, entre outras, na diversidade alimentar que compõe o Brasil.

2)

O problema nessas solicitações é que a ênfase dada nos produtos em si suprime o contexto social em que um grupo
vivencia a elaboração dessas comidas. Assim, são olvidadas as dimensões da produção, da rede de troca onde se
compartilha conhecimento, produtos e sementes, da lida com a terra e do tempo das plantações e da colheita.
Portanto, temos o desafio de elaborar o conceito de sistema agrícola no qual essas comidas estão inseridas, com
ênfase sobre o processo de produção.

3)

A solicitação de Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro surge como uma oportunidade de pensar, ao longo da
Instrução do Processo, o conceito de sistema agrícola, o qual poderia ser utilizado em outras situações.

Entre os resultados da reunião, podemos mencionar a delimitação da região onde se verifica esse sistema definindo-a como
extensiva ao alto, médio e baixo rio Negro, isto é, os Municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro
e Barcelos, respectivamente, uma vez que nesse território se poderia identificar uma rede de trocas de conhecimentos, de
processos rituais e de produtos específicos. A par disso, definiu-se que o conceito de sistema agrícola englobaria plantas
cultivadas, espaços, redes sociais, cultura material, sistemas alimentares, saberes, normas e direitos. Ainda mais que, no
caso do rio Negro, a mandioca-brava deveria ser entendida como referência focal do sistema tendo, na dimensão temporal
e na diversidade de plantas cultivadas, seus outros elementos organizadores.2

2. A mandioca tratada no sistema agrícola do rio Negro é aquela considerada “brava” (Manihot esculenta), em razão do ácido cianídrico existente em suas
folhas e raízes.
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Importante mencionar que a pesquisa, base para o pedido de Registro do sistema agrícola do rio Negro, teve início em
setembro de 2005 para a obtenção do termo de anuência prévia (autorização CGEN publicada no DOU de 4/4/2006) e foi
desenvolvida a partir de abril de 2006 pelo Projeto Pacta (Populações, Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais),
no contexto da cooperação bilateral Brasil-França. De modo geral, essa pesquisa teve por objetivo a análise de sistemas
agrícolas tradicionais tanto do ponto de vista cultural quanto biológico, além da proposição de modalidades de preservação
que permitissem a participação direta das populações locais. O projeto envolveu ainda outras instituições parceiras, como:
o Instituto Socioambiental (ISA), o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, o Museu Paraense
Emílio Goeldi, a Universidade Federal de Rondônia e a Universidade Federal do Acre. Tinha, inicialmente, dois lugares de
atuação: o Médio Rio Negro (AM) (Santa Isabel do Rio Negro) e o Alto Rio Juruá (AC). A presente solicitação de Registro se
refere apenas à pesquisa desenvolvida no rio Negro. Importante mencionar ainda que, em 2008, o IRI e o Iphan assinaram
Termo de Cooperação Técnica tendo por objeto a preservação do Patrimônio Cultural relacionado aos sistemas agrícolas
desenvolvidos por comunidades locais e, como primeiro objetivo específico, o desenvolvimento do trabalho sobre o sistema
agrícola do rio Negro.
O apoio do Iphan a essa pesquisa se deu por meio do projeto “Documentação e Pesquisa sobre os Sistemas Agrícolas do
Rio Negro – o Patrimônio Invisível”, apresentado pelo Instituto Socioambiental (ISA) e aprovado no âmbito do Edital 2007
do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), gerando a assinatura de um convênio, em 31 de dezembro de 2007,
para ampliar e consolidar a reflexão sobre a diversidade dos sistemas agrícolas tradicionais no Brasil. Entre as ações previstas
nesse projeto, estava a formação de pesquisadores indígenas locais visando à ampliação do número de comunidades
envolvidas no reconhecimento do sistema agrícola como Patrimônio Cultural do Brasil e a articulação política em escala
regional envolvendo Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel, bem como a realização de oficinas (Relatório C. Dias, 2009).
Em nota técnica no 005/08, de 15 de maio de 2008, elaborada para subsidiar a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial,
Dra. Sílvia Guimarães, da então Gerência de Registro/DPI, apontou o seguinte:
A solicitação de Registro em questão refere-se ao reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil do Sistema
Agrícola do Rio Negro, entendido como um conjunto estruturado formado por elementos interdependentes, quais
sejam as plantas cultivadas, os espaços, as redes sociais, a cultural material, os sistemas alimentares, os saberes,
as normas e os direitos. Esse bem cultural está ancorado no cultivo da mandioca e apresenta como base social
comunidades indígenas localizadas ao longo do rio Negro, em área que engloba a cidade de Barcelos até a fronteira
do Brasil, isto é, na região do médio e alto rio Negro. Acontece em contexto multiétnico e multilinguístico em que os
grupos indígenas encontrados compartilham formas de transmissão e circulação de saberes, práticas e produtos em
que é possível identificá-lo e sendo elaborado constantemente pelas pessoas que o vivenciam (Nota Técnica - Dra.
Sílvia Guimarães – 15/05/2008).
Com referência à aludida reunião ocorrida em novembro de 2007, a técnica Dra. Sílvia Guimarães comentou ainda:
O objetivo principal dessa reunião era iniciar uma discussão com relação à noção de sistema agrícola, ou melhor,
definir a delimitação deste bem cultural que se constitui de elementos variados e interdependentes. Além disso,
devido à crescente demanda da sociedade por realizar o Registro como Patrimônio Cultural do Brasil de comidas
típicas de determinadas regiões, outro ponto de pauta foi avaliar a possibilidade desses casos serem abordados por
meio da noção de sistema semelhante à usada neste processo. Portanto, com o intuito de melhor definir a base social
que vivência e elabora o bem cultural e os saberes envolvidos na feitura de uma comida, discutiu-se a possibilidade
de considerar não o produto em si, mas o processo para sua criação, isto é, o conjunto de saberes, práticas e outras
manifestações associadas que envolve espaços manejados, as plantas cultivadas, as formas de transformação dos
produtos agrícolas e maneiras de se alimentar. Em suma, o complexo que vai das roças até os alimentos e os seus
modos de consumo em diversos contextos sociais (Nota Técnica – Dra. Sílvia Guimarães – 15/05/2008).
Por meio de Ofício no 0083/08/GAB/DPV/Iphan, de 23 de maio de 2008, a Diretora do DPI, Dra. Márcia Sant’Anna comunicou
à ACIMRN que, após avaliação técnica preliminar da, à época, Gerência de Registro/DPI e da posterior análise da Câmara
do Patrimônio Imaterial, concluiu-se pela pertinência do pedido. A par disso, informou que os membros da referida
Câmara ressaltaram a importância da noção de sistema na delimitação de um bem cultural e sugeriram modificação em
seu nome para “Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro”, com acréscimo, portanto, do termo “Tradicional”.
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No “Relatório de Viagem de Acompanhamento Técnico”, sobre reunião realizada para o período de 21 a 15 de julho de
2008, em Santa Isabel do Rio Negro, com membros da ACIMRN, a técnica Dra. Sílvia Guimarães apresentou os temas ali
discutidos, como seguem:
> Delimitação do bem cultural “Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro” e sua abrangência, o contexto social em
que se insere e a percepção dos jovens locais para este conhecimento;
> Apresentação das etapas de Instrução do Processo de Registro e construção das linhas que irão nortear o Plano
de Salvaguarda, aos membros da comunidade;
> Reunião com a Prefeita de Santa Isabel do Rio Negro para a apresentação da política de Patrimônio Cultural
Imaterial e informá-la sobre o pedido de Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro encaminhado pela
ACIMRN ao Iphan.
Em abril de 2009, a ACIMRN convidou a então Gerente de Identificação, Dra. Ana Gita de Oliveira, para participar de sua
VI Assembleia Geral, como palestrante do tema “Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro no Iphan”. Desta Assembleia,
resultou importante Moção sobre a importância do sistema agrícola do rio Negro, com assinatura de cento e onze (111)
delegados representantes das comunidades indígenas do médio rio Negro. A Associação Indígena de Barcelos (Asiba) esteve
presente à referida Assembleia, manifestando desejo de se incorporar a esse processo de Registro. Por meio do Memo no
0219/09 GI/DPI, de 22 de abril de 2009, a então Gerente de Identificação, Dra. Ana Gita de Oliveira, encaminhou à Diretora
do DPI, Dra. Márcia Sant’Anna, a referida moção e comunicou que o mesmo assunto seria objeto de outra assembleia,
na cidade de São Gabriel da Cachoeira, visando ao consentimento prévio e informado das associações e comunidades
indígenas daquele município.
Na XV Reunião do Conselho Diretor da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) (13-15 de maio de
2009), sediada em São Gabriel da Cachoeira, foi aprovada a mesma Moção sobre a importância do sistema agrícola
do Rio Negro, conforme lista de aprovação anexa ao processo. Estavam presentes à reunião mais de 34 representantes
de associações indígenas locais e coordenações regionais da Foirn, além da ACIMRN (Santa Isabel do Rio Negro) e da
Asiba (Barcelos). Essa reunião, realizada no âmbito do projeto de Instrução do Processo de Registro do Departamento do
Patrimônio Imaterial/Iphan em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA), mobilizou as associações indígenas locais na
sede da Foirn, em São Gabriel da Cachoeira. Entre seus objetivos, podemos ainda enumerar: o estabelecimento de linhas
de orientação visando à organização das ações de salvaguarda do sistema agrícola tradicional do rio Negro e à Instrução do
Processo de Registro, conforme atesta o Memo/Despacho/GI/DPI 071/09, de 20/05/2009.
O OBJETO DO REGISTRO
O “sistema agrícola tradicional” aqui tratado pode ser entendido como a explicitação das interações (sistema) entre o campo
de atividade agrícola e de outros domínios da vida social e cultural de grupos sociais. Assim, o sistema agrícola do rio Negro
constitui um sistema aberto, evidenciado por relações que se constroem localmente entre os contextos étnico, espacial e
botânico e que incorporam outros elementos em função dos contextos culturais, ecológicos, históricos ou ainda políticos.3
Assim posto, esse conceito deve ser entendido como multidimensional e interdisciplinar. Diz respeito a um processo contínuo
entre os modos de utilização e de gestão de um território relacionado a técnicas agrícolas; à diversidade de espécies
e variedades associadas; a formas de transmissão dos conhecimentos tradicionais associados; a produções culturais, a
exemplo dos artefatos e objetos produzidos em palha, cerâmica ou madeira; e aos contextos alimentares.
No rio Negro, entende-se por sistema agrícola o conjunto de saberes, mitos e relatos, práticas, produtos, técnicas, artefatos
e outras manifestações associadas que envolvem os espaços manejados e as plantas cultivadas, as formas de transformação
dos produtos agrícolas e os sistemas alimentares locais. Em outros termos, trata-se do complexo de saberes, práticas e
relações sociais que atuam no ciclo roças–floresta e se estendem até os alimentos e seus modos de consumo em diversos
domínios da vida social.

3. A noção de sistema se aplica, de fato, a todos os bens registrados no Patrimônio Imaterial, mesmo se essa abordagem não é explícita no Decreto 3.551/2001
(LIMA, LONDRES, CARNEIRO DA CUNHA, 2009). Comentários do seminário Patrimônio Imaterial e Sistemas Agrícolas, Iphan/IRD, Brasília, 2009.
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Em outros contextos, como o Xingu, onde o cultivo do pequi tem
uma relevância cultural forte, ou entre os Sateré-Mawé com o
cultivo do guaraná, planta fundadora por excelência da identidade
étnica do grupo, a combinação de outros elementos e suas
dinâmicas interativas explicitaria outros sistemas agrícolas locais.
No caso do rio Negro, a centralidade do sistema está no manejo da
mandioca-brava e na existência de inúmeras variedades. Seu manejo
tem por base um corpo teórico de saberes expresso nos discursos e
concretizado nas práticas. As mandiocas são consideradas seres que
detêm certos atributos similares aos humanos, como sentimentos,
hierarquia, sociabilidade, coletividade e individualidade. Possuem a
faculdade de se comunicar entre si e com as donas das roças. As
mulheres “criam manivas” segundo certos preceitos morais e se
relacionam com elas nas atividades cotidianas da roça. Os processos
de nominação dos vários tipos de mandioca referem-se a animais ou
plantas, marcando as diferenças entre as variedades locais. Aquelas
que foram introduzidas são nomeadas segundo sua procedência ou
características morfológicas.
Na perspectiva do Patrimônio Cultural, entender “sistema agrícola”
significa entender como se imbricam, na agricultura, as dinâmicas
de produção e reprodução dos vários domínios da vida social,
incluindo-se aí os múltiplos significados que vão se constituindo
ao longo das vivências e experiências históricas, orientadoras dos
processos de construção de identidades. Os saberes constitutivos
dos sistemas agrícolas e as atividades que os caracterizam resultam
de processos constantemente reelaborados, sendo o tempo presente apenas um momento em sua trajetória.
Vale lembrar que o tema “Sistema Agrícola”, com base na mandioca, vem sendo tratado no contexto políticas culturais
desde 2003, quando foi apresentado, inicialmente, no Encontro Nacional sobre Agrobiodiversidade e Diversidade Cultural,
evento integrado à Conferência Nacional de Meio Ambiente/MMA. Em 2005, a Revista do Patrimônio no 32 foi inteiramente
dedicada ao tema como se pode depreender do seu título Patrimônio Imaterial e Biodiversidade. Mais recentemente, em
2009, realizou-se o seminário internacional Patrimônio Cultural e Sistemas Agrícolas Locais, no âmbito da parceria francobrasileira, estabelecida pelo Termo de Cooperação Técnica, entre o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD) e
o Iphan, seminário este que teve por objetivo debater, especialmente, duas questões afetas aos sistemas agrícolas locais:
l) quais as metodologias que permitem apreender a complexidade destes sistemas; e 2) que instrumentos são passíveis de
salvaguardá-los. Este seminário teve a participação de especialistas nacionais e internacionais.

Foto:
Laure Emperaire, 2007.

Importante mencionar que, em 2002/2005, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), por meio do Projeto
Celebrações e Saberes da Cultura Popular, implementou a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC), como experiência-piloto, na organização e na sistematização do conhecimento patrimonial a ser produzido
estabelecendo, inicialmente, duas linhas de pesquisa, a saber: a do feijão e a da mandioca. Do trabalho desenvolvido na
linha do feijão, resultou o reconhecimento do Ofício das Baianas de Acarajé como Patrimônio Cultural do Brasil (2005).
Na linha da mandioca, também conhecida como a macaxeira, resultou, recentemente (julho de 2010), uma solicitação de
Registro do Ofício das Tacacazeiras na região Norte que se encontra ainda em fase de análise pela Coordenação de Registro/
DPI. Além disso, produziu-se uma documentação importante sobre a tecnologia patrimonial envolvida no processamento
da mandioca, em especial sobre a farinha produzida no Estado do Pará.4
Na perspectiva de uma abordagem sistêmica, cabe também considerar o Registro do modo artesanal de fazer queijo de
minas nas regiões de Serro, Serra da Canastra e Salitre/Alto Paranaíba (2008). Em Minas Gerais, o queijo artesanal continuou

4. A mandioca tratada aqui possui várias denominações, como “doce”, “mansa”, “aipim”, ou ainda “macaxeira”.
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a ser produzido apesar das pressões de modernização de seu processo produtivo e também em razão do isolamento
das propriedades produtoras. No âmbito do Iphan, este foi um trabalho inaugural, por meio do qual natureza e cultura
configuradas no sistema agropecuário, foram tratadas como suportes recíprocos antecedendo, assim, no campo das ações
de preservação, os elementos apontados pelos estudos do sistema agrícola tradicional do rio Negro. No contexto das
políticas de salvaguarda, essa perspectiva põe novas questões sobre as formas de atuação do Estado e sobre as condições de
sustentabilidade das dinâmicas ensejadas no interior de contextos culturais específicos, de modo a garantir a continuidade
histórica do patrimônio reconhecido.
Por último, cabe ressaltar que as diversas dimensões reveladas e apresentadas pela pesquisa sobre o sistema agrícola
tradicional do rio Negro, como a delimitação do território de abrangência, das redes sociais, da transmissão dos
conhecimentos tradicionais relacionados à melhoria das espécies cultivadas, entre outras dimensões, mostraram, por
contraste, as fragilidades dos estudos pontuais e tipificados.

OS CONTEXTOS ÉTNICO E AMBIENTAL DO SISTEMA AGRÍCOLA
A bacia do rio Negro é formada por um mosaico de paisagens naturais: floresta de terra firme,5 campina,6 vegetação de
igapó7 e chavascal8 (fonte: Instituto Socioambiental [ISA]). Esta diversidade repercute na vida da população, especialmente,
nas atividades de caça, pesca, agricultura, coleta de materiais para fabricação de artefatos e de malocas. Os povos indígenas
detêm o conhecimento sobre o manejo florestal, os locais apropriados para cultivar, coletar, pescar e caçar. O saber
envolvido no Sistema Agrícola do Rio Negro é estratégico para lidar com as limitações e potencialidades do ecossistema
da região, sem degradá-lo. Esse sistema está baseado na “agricultura de corte e queima” que consiste na derrubada de
uma área de floresta ou capoeira alta, que, em seguida, é deixada para secar e, depois, queimada. Nessas clareiras, são
plantadas roças por um período de dois a três anos, quando são gradualmente abandonadas, embora ainda sendo visitadas
para a coleta de frutos. Essa agricultura de coivara é destinada ao consumo familiar e à venda de produtos em pequena
escala. Também exige a transferência contínua dos cultígenos de uma roça para a roça mais nova. Esse “repasse” se dá
na escala individual, mas fazer roça supõe também estar inserido em uma rede de troca de variedades, fator essencial
do caráter dinâmico do sistema. Acontece em condições de baixa pressão demográfica e implica na diferenciação de, no
mínimo, três unidades: roças de primeiro ciclo de plantio de mandioca, roças de segundo ciclo com mandioca que serão
progressivamente enriquecidas com árvores frutíferas (sistemas agroflorestais) e capoeira. Essa prática de agricultura de
queima e pousio é fundamental para tal sistema, pois daí advém seu caráter sustentável e de invisibilidade diante do manejo
do agronegócio no Brasil, onde a paisagem é marcada por extensas plantações de monocultura.
A mandioca-brava é a principal espécie cultivada e sua importância neste sistema não se restringe ao uso do tubérculo, que
após destoxificação se tornará comestível. A diversidade das variedades é alvo da atenção das agricultoras, e as redes de troca
nas quais se inserem constituem o elemento-chave para a manutenção da diversidade genética desta espécie. Diante dessa
concepção singular de produto agrícola, é notável a grande diversidade de mandioca cultivada nas roças indígenas, revelando
um sistema marcado pela produção de variedades de plantas como um valor em si, pois não há relação direta entre o uso de
uma variedade de mandioca e determinado produto (farinha, beiju, mingau, caxiri etc.). Nesse sentido, outros valores estão na
base deste sistema, que divergem daqueles que marcam a agricultura ocidental. Para esta última, há uma estreita relação entre
o cultígeno e seu produto, e enfatiza-se a busca por sua homogeneização e alta produtividade. Outro aspecto de divergência
entre a agricultura ocidental e a elaborada pelos indígenas do rio Negro é que, para estes, a produção dessa diversidade se
mostra um bem coletivo que, necessariamente, deve circular, estar na rede de trocas das etnias envolvidas, enquanto para os
outros se trata de propriedade privada que responde cada vez mais a uma lógica de patentes.
Nessa região, deve ficar claro que o manejo das plantas cultivadas é uma prática feminina, cabendo aos homens o preparo
da roça, ou seja, a derrubada, a queima e a limpeza. Os elementos que estruturam este sistema são interdependentes e
formam um todo organizado, sendo os mesmos.

5. Ocupa terras não inundáveis.
6. Ocupa terras não inundáveis.
7. Passa a maior parte do tempo inundada.
8. Área de vegetação localizada nas margens dos rios e que permanece inundada durante todo o tempo.

282

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

Plantas cultivadas
A principal planta cultivada é a mandioca. Outras variedades de plantas acompanham a mandioca e, muitas vezes, são selecionadas por serem benéficas ao
cultivo desta. Nesse sentido, a presença de uma diversidade de espécies em uma
roça é fundamental para o bom desenvolvimento de outras. Além disso, uma
variedade ampla de plantas em uma roça é um indicativo de prestígio da agricultora. Para ter essa variedade, a agricultora deve estar inserida em uma rede
de transmissão, isto é, de trocas de mudas, onde doadoras e receptoras realizam
este trânsito que passa a fazer parte fundamental do melhoramento genético dessas plantas. Nesse contexto, é possível reconstituir a história da planta:
de onde veio, para onde irá e por quais processos de melhoramento passou e
passa. As roças, também, requerem um cuidado rigoroso das agricultoras, pois
critérios estéticos estão implícitos na definição de uma boa agricultora. Entre as
imagens que são construídas por uma agricultora, faz parte ser generosa, saber
trocar e cuidar bem de sua roça.
Espaços
Na região do rio Negro, há uma maneira peculiar de atuar no espaço. As
redes de trocas são independentes e passíveis de serem mapeadas, sendo que
essas são efetivadas sem ter a sobreposição no plano espacial. Além disso,
as agricultoras manejam de forma diferenciada, aproximadamente, dez áreas
(vários tipos de roças, copeiras, espaços próximos às casas que abrigam plantas
medicinais, árvores frutíferas e plantas condimentares etc.). Nesse contexto,
a superfície realmente utilizada é mínima e está inserida em uma matriz florestal
em vários estágios de regeneração, na base de um ciclo contínuo floresta-roça.
Espaços fundamentais nesse sistema são os arredores da casa de forno ou casa
de farinha e/ou espaços perto da casa, pois nesses acontece o manejo dessa
diversidade agrícola, isto é, a experimentação de novas variedades.

Redes sociais
A troca entre agricultoras é fundamental na circulação de sementes e de
artefatos usados no processamento dos produtos. Como foi mencionado,
a elevada diversidade de plantas de uma produtora está relacionada à rede
social construída por ela. A circulação de plantas se dá no âmbito familiar,
preferencialmente entre a mãe ou a sogra de uma mulher referencial nesta
circulação. Geralmente, essa rede de intercâmbio é formada por 15 a 30
“doadoras” por agricultora.
Cultural material
O processamento da mandioca em seus vários produtos (farinha, goma, sumo etc.) acontece por etapas, que são realizadas
com o uso de vários artefatos e cestarias. Os utensílios usados na transformação da mandioca são fabricados localmente,
comprados ou trocados com outras etnias indígenas. Nas casas de forno, estão concentrados esses utensílios. Diante
da diversidade de objetos aí encontrados, é possível perceber a complexidade envolvida no cultivo e no processamento da
mandioca. Os artefatos e objetos são as engrenagens da produção agrícola e alimentar. Nesse sentido, a diversidade de
plantas e de alimentos está diretamente ligada aos objetos em jogo na preparação desses.

Fotos:
Laure Emperaire, 2007.
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Sistemas alimentares
Na região do rio Negro, a alimentação tradicional é baseada no consumo de peixe e mandioca. Desse modo, os produtos
derivados da mandioca figuram como os principais alimentos. A referência como prato típico comum às diferentes etnias
é o quinhãpira, caldo de peixe com pimenta, consumido com beijus. Devido à complexidade dos modos de preparo dos
derivados da mandioca, que demandam tempo, espaço e um alto consumo de água, nas cidades, estes produtos não
são tão consumidos pelas etnias indígenas e são substituídos por outros. O consumo do caxiri, derivado da mandioca e
junto com outros tubérculos como carás e batatas, aparece na literatura antropológica como fundamental nas culturas
amazônicas. No entanto, nesta região, foi proibido por missionários, passou a ter uma conotação negativa e foi sendo,
gradualmente, substituído por outras bebidas alcoólicas industrializadas. Nesses novos contextos, religiosos e em centros
urbanos, em que se encontram as etnias indígenas do rio Negro, há modificações nos hábitos alimentares. Mesmo assim,
ainda é possível ver as peculiaridades desse sistema alimentar local, construído sobre um amplo conhecimento do meio
ambiente, do manejo agroflorestal, da domesticação de numerosas espécies vegetais e da preparação dos alimentos.9,10

Saberes, normas e direitos
Na região do rio Negro, a atividade agrícola, especialmente, o cuidado com a roça e o manejo de novas variedades é uma
atividade feminina. Nesta atividade, percebe-se uma habilidade tecnológica, um conhecimento, para conservar e produzir
uma alta diversidade de plantas, o que permite reconhecer a população local como “melhoristas”. Marca esta região o
caráter coletivo da prática agrícola, tanto no que se refere ao acesso à terra quanto às plantas cultivadas. A ampla variedade
de plantas aí encontradas provém da importância e do dinamismo das redes de trocas onde circulam mudas e sementes.
Relações de sociabilidade definem todo esse sistema, entre as agricultoras e suas doadoras de mudas e entre as próprias
plantas. Nesse contexto social, vigora um sistema de normas centrado em regras de uso coletivo em detrimento de regras
de propriedade particular.
Na articulação desses elementos formando o sistema agrícola, dois aspectos surgem como centrais: a produção de uma
diversidade de plantas provenientes do processo de seleção e melhoramento feito pelas agricultoras e a necessidade de
ter as mudas circulando entre essas mulheres. Essa noção de variedade de plantas é construída localmente, pois resulta
da prática agrícola e das opções de seleção do material biológico. Também está relacionada ao prestígio de determinada
agricultora, uma vez que ter uma grande variedade significa estar inserida em uma ampla rede de troca. Essa circulação
repousa sobre um vínculo coletivo de solidariedade, de manutenção de um patrimônio comum e de um compartilhamento
de uma identidade entre as pessoas envolvidas e com as plantas.

9. Caxiri – bebida fermentada obtida, principalmente, da mandioca fermentada. Pode ser feito também de frutos, como o abacaxi e a pupunha, entre outros.
É a principal bebida nas festas e nos ritos de troca entre parentes afins, como o Dabukuri.
10. Quinhãpira – alimento básico e presente em todas as famílias e comunidades existentes no rio Negro e em afluentes. Consiste no cozimento do peixe com
sal e pimenta, consumido com beiju ou farinha de mandioca.

284

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

A organização social das etnias dessa região marca o sistema agrícola que, em geral, se apresenta na forma de grupos de
descendência patrilinear, nomeados e exogâmicos. A menor unidade aí encontrada é o sib, formado pelos descendentes
de um mesmo ancestral e que se consideram parentes próximos. Na família linguística Tukano, determinado grupo é
composto de vários sibs que não casam entre si, mas estabelecem suas alianças com outros grupos linguísticos. Portanto,
essa etnia, em geral, associa a regra de exogamia aos grupos linguísticos. Assim, as pessoas com as quais se pode casar (de
afins) são falantes de outras línguas, o que dá um tom especial ao multilinguismo antes referido. Consequentemente, em
uma mesma comunidade é possível encontrar pessoas falantes de mais de uma língua indígena. Essas regras que definem
a organização social nos revelam o mapa por onde circulam as sementes e mudas. Assim, por exemplo, entre os falantes
de Tukano oriental, as normas de constituição das linhagens são baseadas na exogamia linguística, na virilocalidade e
na patrilinearidade. Nesse contexto, para a sua primeira roça, a mulher receberá de sua sogra um estoque de estacas de
diversas variedades da mandioca, que, em seguida, repassará para seus parentes e aliados da aldeia natal e assim por diante.
BREVE INFORMAÇÃO SOBRE OS POVOS INDÍGENAS DO RIO NEGRO
O território de abrangência do sistema agrícola tradicional do rio Negro se estende aos Municípios de São Gabriel da
Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Nessa área, vivem povos indígenas pertencentes a três famílias linguísticas
(Aruak, Maku e Tukano). Ao todo, são mais de 22 etnias que, apesar do multilinguismo e de especificações culturais,
apresentam formas comuns de transmissão e circulação de saberes, práticas e produtos. Por conseguinte, nessa região
articulam-se redes de trocas passíveis de serem identificadas por meio da cultura material, da organização social e da
cosmovisão comuns aos grupos envolvidos.

FAMÍLIA LINGUÍSTICA

GRUPOS ÉTNICOS/LINGUÍSTICOS

Tukano Oriental
(Tukano)

Tukano
Desana
Kubeo
Kotiria
Tuyuka
Pira-tapuya
Miriti-tapuya
Arapaso
Karapanã
Bará
Siriano
Makuna
Barasana

Aruak

Baniwa
Kuripako
Baré
Warekena
Tariana

Maku

Hupda
Yuhupde
Dow
Nadöb

Fonte: ISA.
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Dados do Instituto Socioambiental (ISA) informam que, no alto rio Negro, há oito Terras Indígenas –
cinco homologadas e contíguas, duas a identificar e uma em identificação – localizadas nos municípios
amazonenses de São Gabriel da Cachoeira, Japurá e Santa Isabel do Rio Negro. As pesquisas
desenvolvidas sobre o Sistema Agrícola do rio Negro ocorreram nas vilas de Tapereira, Espírito Santo e
Santa Isabel do Rio Negro. As comunidades aí encontradas caracterizam-se por sua intensa mobilidade
acarretada por motivos econômicos (o extrativismo, a pesca e os empregos temporários nas cidades)
e pela ampla rede de laços de amizade e familiares que se estendem ao longo do rio, principal via de
comunicação na região.

AS AÇÕES DE SALVAGUARDA
As ações de salvaguarda podem ser agrupadas em algumas linhas de trabalho ou componentes, como
aquelas relacionadas às “demandas locais” explicitadas pelos detentores preocupados com a perda dos
valores culturais e simbólicos associados ao sistema agrícola, principalmente os mitos e ritos associados
às práticas de benzimento, dos resguardos e dos Dabucuris (ritual de trocas realizado entre as distintas
etnias da região). Conforme mencionado no Dossiê de Registro, “estes aspectos estão estreitamente
relacionados às dificuldades mencionadas pelos pais de transmitir seus saberes aos filhos, principalmente
no ambiente urbano e onde não existem escolas indígenas diferenciadas, como é o caso de Santa Isabel
e Barcelos” (Dossiê de Registro, 2010, p. 160).
Assim, há um reconhecimento geral de que a vulnerabilidade deste bem reside na cadeia de transmissão
dos saberes. Nesse sentido, as linhas de “valorização cultural” e de “pesquisa/documentação” têm
por objetivos destacar e dar visibilidade a essa agricultura local junto às próprias populações indígenas.
Essa ação pretende mobilizar pesquisadores indígenas, urbanos e das comunidades para o trabalho de
pesquisa sobre o futuro do sistema agrícola regional, criando condições sustentáveis que garantam a
existência de mecanismos de transmissão dos conhecimentos tradicionais associados. A par disso, visa à
ampliação do número de comunidades a serem estudadas por pesquisadores indígenas, fortalecendo os
processos das pesquisas interculturais.
Questões apontadas pelas comunidades indígenas de Santa Isabel do Rio Negro ressaltaram a
precariedade da alimentação no que diz respeito ao peixe, às condições de trabalho na roça e ao
transporte dos produtos. Estas dificuldades estão também relacionadas à forma pela qual as políticas
agrárias são implementadas, na maior parte dos casos, desconhecendo totalmente os conhecimentos
e as formas locais de organização da produção. Tais preocupações evidenciaram interfaces importantes
entre os saberes agronômicos e aqueles tecnológicos mostrando a grande distância conceitual entre eles.
Outras ações de salvaguarda mencionadas no Dossiê preveem articulações entre políticas setoriais do
governo, a exemplo da Secretaria de Educação dos municípios e estado, visando à inclusão do sistema
agrícola, como tema, na grade curricular das escolas. Aqui, vale mencionar a discussão sobre modelos
político-pedagógicos das escolas diferenciadas, a exemplo do que já acontece na região do Alto Rio
Negro. Em âmbito federal, tais articulações deverão se dar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério
da Cultura, entre outros.
Há de se observar ainda a proposta para a realização de uma consulta regional sobre as demandas
referentes ao sistema agrícola considerando temas prioritários, já identificados durante a pesquisa do
Pacta, como o desenvolvimento de uma agricultura periurbana e sua interface com o sistema agrícola
tradicional; a necessidade de mecanismos reguladores de preços; produtos e apoios técnico e econômico
diferenciados para aumento da renda familiar e redução do êxodo para a cidade; as limitações
ecológicas do atual sistema em termos de terras disponíveis e regeneração florestal; a transmissão dos
conhecimentos; a valorização dos serviços fitogenéticos e ambientais prestados pela população indígena;
e os modelos de comercialização; entre outras.
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JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO
O Sistema Agrícola do rio Negro, enquanto um conjunto de saberes, identifica os grupos envolvidos e está sobreposto
a outras práticas culturais e sociais. A Instrução deste Processo mostra o enraizamento desses saberes nos momentos
ordinários e extraordinários da vida social dos povos indígenas do rio Negro. Da mesma forma, revela como essa atividade,
essencialmente feminina, extrapola e abarca outras pessoas da comunidade criando e organizando redes sociais e de
parentesco. Outro fator importante está na discussão sobre a dinâmica das regras de parentesco e de outras esferas da
organização social dessas etnias. As práticas agrícolas envolvidas nesse sistema possibilitam a manutenção e a renovação
da diversidade genética, o que mostra uma outra lógica de compartilhamento de conhecimento. Nesse contexto, esta
solicitação de Registro pretende salvaguardar os saberes que tratam do manejo dos espaços agrícolas de baixo impacto
da região do rio Negro, da produção de variedades da mandioca, da fabricação de produtos oriundos desta planta, da
cultura material envolvida na produção desses produtos e das normas sociais envolvidas na transmissão de mudas e de
conhecimentos tradicionais associados.
Segundo L. Emperaire
Vários elementos interligados conferem ao sistema agrícola do rio Negro seu caráter singular. Primeiramente a
agricultura, o preparo dos alimentos e, obviamente, seu consumo mobilizam práticas e saberes do interesse de
todos e sua aprendizagem faz parte da plena realização do indivíduo. […] A prática agrícola, apesar de existirem
pequenas diferenças, não dá suporte a uma afirmação étnica específica. [...] A atividade agrícola é compartilhada
por todos no contexto das comunidades e sítios como no contexto urbano. No entanto, parte das novas gerações,
às vezes com o incentivo de seus ascendentes, não se identifica mais com essa atividade, deseja um modelo de vida
mais urbano e apresenta baixa adesão aos valores embutidos nas atividades agrícolas (EMPERAIRE, L.; Dossiê de
Registro, 2010).
Os povos indígenas dessa região vivem mudanças importantes na alimentação com a introdução de produtos de “fora”,
como açúcar, arroz, frango congelado, café, charque etc. Essas mudanças na alimentação, assim como nos utensílios de
cozinha, não são vistas como uma interrupção das práticas vinculadas ao sistema agrícola, mas fazem parte do processo
de transformação e complementação, conforme a comunicação das pessoas que vivenciam este bem cultural. No entanto,
há uma grande preocupação com a desvalorização crescente dos saberes tradicionais e de suas práticas, com resultados
nefastos evidenciados pelo desaparecimento de algumas variedades de mandioca e pela simplificação das formas de
manejo do território.
A proposta de Registro do sistema agrícola, elaborada pelos povos indígenas do rio Negro, tem como efeito imediato o
reconhecimento de sua natureza singular frente a outros sistemas agrícolas desenvolvidos em outros contextos sociais. Sua
especificidade inclui variações que dependem tanto das dinâmicas internas e de suas formas de adaptabilidade quanto
dos fatores exógenos que possam ameaçar sua sustentabilidade em termos da segurança alimentar, da valorização da
diversidade cultural, da conservação da biodiversidade e serviços ambientais, dos direitos intelectuais e do desenvolvimento
econômico. Além disso, a discussão deve ir além da performance puramente produtiva. Deve ser sensível aos diversos
domínios da vida social, nas distintas formas pelas quais são atribuídos valores aos recursos e suas dinâmicas no interior dos
contextos culturais específicos.
Por tudo o que foi exposto, fica claro que o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro constitui uma referência cultural
presente e organizadora dos povos indígenas existentes em toda a calha do rio Negro e das bacias hidrográficas tributárias.
Cabe ressaltar o papel protagonista da ACIMRN, que representa as comunidades indígenas do Município de Santa Isabel do
Rio Negro (Tapuruquara), território onde se desenvolveu a pesquisa e onde a proposta de reconhecimento como Patrimônio
Cultural pelo Iphan teve acolhimento e consequência. Assim, ao tempo em que recomendo a inscrição do Sistema Agrícola
Tradicional do Rio Negro no Livro de Registro dos Saberes do Iphan, criado pelo Decreto no 3.551 de 4 de agosto de 2000,
dou ciência deste Parecer à Coordenação de Registro/DPI.

Foto da esquerda:
Laure Emperaire, 2007.

S. M. J, é este o nosso Parecer.
Brasília, 12 de julho de 2010
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan
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solicitação do Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro foi encaminhada ao Sr. Presidente do Iphan
pela Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro, em 28 de junho de 2007, em consequência
de uma reunião realizada em Santa Isabel do Rio Negro, entre os dias 11 e 15 de junho, com a participação da
Diretoria da ACIMRN e a representante do Iphan, Dra. Ana Gita de Oliveira.

Foto da esquerda:
Laure Emperaire, 2007.

Em 6 de agosto de 2007, o presente Processo, devidamente protocolado, foi remetido à Diretora do Departamento
Imaterial, e encaminho Ofício à Diretoria Executiva da ACIMRN, solicitando informações complementares e informando da
necessidade de uma articulação dessa entidade com a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro (Foirn),
com sede em São Gabriel da Cachoeira.
Em atendimento à solicitação da Sra. Diretora do DPI, foram encaminhados ao Iphan, pela pesquisadora Laure Emperaire,
os seguintes documentos:
1.

Relatório encaminhado ao CGEN, denominado “Populações locais, agrobiodiversidade e conhecimentos
tradicionais na Amazônia Brasileira”.

2.

Apresentação em Power Point realizada no Congresso de Ecologia Humana no Rio de Janeiro;

3.

Artigo de EMPERAIRE, L.; PINTON, F.; e SECOND, G. “Dinámica y manejo de la diversidad de las variedades de
yuca del noroccidente amazónico”. In: Etnoecológica, v. 5, n. 7, 2001;

4.

Artigo de EMPERAIRE, L. “Agrobiodiversidade em risco: o exemplo da mandioca na Amazônia”, Ciência Hoje,
v. 32, n. 187, 2002;

5.

Artigo EMPERAIRE, L; ROBERT, P; SANTILLI, J; ELOY, L; VELTHEM, E; LAQUES, A. E; CARNEIRO DA CUNHA,
M; ALMEIDA, M, 2008. “Quele instruments pour une gestion durable de l’agrobiodiversité em Amazonie
bresilienne?”.

Esta documentação foi juntada ao presente Processo e constitui a maior parte do primeiro volume. Entre as informações que
fazem parte desse conjunto, destaca-se uma numerosa listagem preliminar de espécies, famílias e variedades cultivadas,
cabendo citar que, somente da espécie Manihot esculenta, da família Euforbicae, foram identificadas 68 variedades de
plantas.
Em 23 de outubro de 2007, a Diretora Substituta do DPI comunicou aos interessados a abertura do Processo de Registro. Em
11 de fevereiro de 2008, em sua nona reunião, a Câmara do Patrimônio Imaterial aprovou a continuidade dos procedimentos
necessários para o Registro, sugerindo a modificação do nome deste.
Entre 21 a 25 de julho de 2008, a antropóloga Sílvia Maria F. Guimarães, do DPI, realizou viagem a Santa Isabel do Rio Negro
para acompanhamento técnico junto aos solicitantes.
Em 19 de abril de 2009, na VI Assembleia Geral da ACIMRN, realizada em Santa Isabel do Rio Negro, foi aprovada Moção de
apoio ao Registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, constando, nas fls. 160 a 167 do Processo, 111 assinaturas
de representantes das diversas comunidades indígenas da região.
Ato semelhante foi realizado em São Gabriel da Cachoeira, no âmbito da Foirn, em 16 e 17 de maio de 2009, constando,
na fl. 165, trinta e quatro assinaturas de representantes da região.
Cumpre ressaltar que as pesquisas necessárias para a Instrução do Processo foram realizadas pelo Pacta (“Populações,
Agrobiodiversidade e Conhecimento Tradicional”) – projeto este realizado no âmbito da cooperação cientifica bilateral entre
o CNPq, o Institute de Recherche pour Le Developpement (IRD) e a Unicamp, com parceria com o Instituto Socioambiental,
entre outras instituições. A equipe de pesquisadores principais foi composta por Dra Laure Emperaire, etnobotânica; e Dr.
Mauro de Almeida; Dra Lúcia Hussak van Velten; Dra Esther Katz; e Dra Manuela Carneiro da Cunha, antropólogo(a)s. Foi
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importante para o desenvolvimento do trabalho a cooperação das associações indígenas, da ACIMRN e da Foirn. O relatório
final apresentado pelo grupo acima está apensado ao segundo volume do presente processo.
Em 12 de julho de 2010, a Dra Ana Gita de Oliveira, Coordenadora-geral de Identificação e Registro do DPI, encaminhou
Parecer conclusivo à Sra. Dra Márcia Sant’Anna, Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, recomendando a
inscrição do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro no Livro de Registro dos Saberes do Iphan, criado pelo Decreto
3.551 de 4 de agosto de 2000.
O Parecer foi aprovado e encaminhado para exame e demais providências ao Sr. Procurador-chefe do Iphan, Dr. Antônio
Fernando Alves de Neri, que, em 3 de agosto de 2010, distribuiu-o à Procuradora, Dra Genésia Marta Alves Camelo. Esta
emitiu minucioso Parecer favorável ao prosseguimento do Processo. O Parecer foi aprovado pelo Procurador-chefe, em 16
de agosto, e encaminhado ao Sr. Presidente do Iphan, Dr. Luiz Fernando de Almeida.
A presidência do Iphan providenciou a publicação no Diário Oficial da União, no dia 28 de agosto de 2010 – o Aviso para
Efeito do Registro de que trata este Processo, nos termos do parágrafo quinto do artigo terceiro do Decreto 3.551.
Transcorridos mais de 30 dias da publicação do referido Aviso, sem que tivesse havido qualquer manifestação em contrário,
o Processo foi encaminhado a este Relator.
Com base nos elementos contido no Processo e no Parecer conclusivo elaborado pela Dra Ana Gita de Oliveira, apresento
ao Ilustre Conselho Consultivo do Iphan o seguinte Parecer.
Em reunião realizada em 13 de novembro de 2007 no DPI para discutir procedimentos a serem adotados na Instrução do
Processo de Registro do Sistema do Alto Rio Negro e iniciar debate sobre a construção desse novo objeto sistema agrícola
entre as diversas questões levantadas, destacaram-se três pontos:
1.

Há uma demanda crescente por solicitação de Registros de comidas, o que revela a importância de culturas
como a da mandioca, na diversidade alimentar que compõe o Brasil;

2.

O problema nessas solicitações é que a ênfase dada aos produtos em si suprime o contexto social em que
o grupo vivencia a elaboração dessa comida. Assim, são olvidadas as dimensões da produção, da rede de
troca em que se compartilha o conhecimento, os produtos e as sementes, da lida com a terra e do tempo
de plantação e da colheita. Portanto, temos o desafio de elaborar o conceito de sistema agrícola, em que essas
comidas estão incluídas, com ênfase sobre o processo de produção.

3.

A solicitação de Registro do Sistema Agrícola do Rio Negro surge como oportunidade de pensar, ao longo da
Instrução do Processo, o conceito de sistema agrícola, o qual poderia ser utilizado em outras situações (conferir
volume 3 do Processo, p. 450-451).

Assim, considero bastante oportuna a solicitação em pauta, tendo em vista que abrange um imenso território, ao longo de
toda a extensão do rio Negro e seus tributários, desde sua confluência com o Solimões e até os limites da Colômbia e da
Venezuela, contemplando os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
Além disso, esse território abrange nove Terras Indígenas, que totalizam aproximadamente 11.600.000 (onze milhões e
seiscentos mil) hectares. Terras essas que constituem o habitat tradicional de 22 etnias, pertencentes a três grandes famílias
linguísticas:
> Família Tukano – etnias: Tukano, Desana, Kubeo, Kotiri, Tuyuka, Pira Tapuya, Muriti-Tapuya, Arapaso, Karapanã,
Bará, Siriano, Bakuna e Barasano;
> Família Aruak – etnias: Baniwa, Kuipako, Baré, Wareken e Tariana;
> Família Maku – etnias: Hupda, Yuhupde, Dow e Nadob.
Esses 22 povos, tão diferenciados linguística e culturalmente, compartilham o mesmo sistema agrícola tradicional, resultante
de séculos de intercâmbio de conhecimentos e de trocas matrimoniais.
No entanto, apesar de tudo, esse sistema de troca não resultou em uma uniformização, permitindo a manutenção de
características que os diferenciam.
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No que se refere ao Sistema Agrícola, ficou evidente aos pesquisadores que, mesmo entre uma grande diversidade de

Ao longo dos séculos, esses povos foram capazes de identificar e utilizar de centenas de variedades de plantas, cujo cultivo
de baixa intensidade de impacto ambiental possibilitou a manutenção da floresta, ao mesmo tempo que proporcionou aos
seus habitantes um razoável grau de segurança alimentar. Segundo os depoimentos coletados, nada seria possível se não
fosse a existência das roças familiares.
É importante ressaltar a capacidade de manutenção e renovação da diversidade genética. Os pesquisadores catalogaram
263 variedades de plantas cultivadas ou coletadas, além de constatarem a existência de 70 variedades de maniva. Essas
variedades de mandioca são objetos de circulação dentro de uma extensa rede de parentesco.
Como exemplo, em apenas uma roça de 100 metros quadrados foram encontradas manivas de 17 variedades diferentes.
Essa multiplicação de variedades constitui uma estratégia de segurança alimentar, pois reagem de maneiras diversas sobre
os diferentes tipos de ataques que possam sofrer.
O sistema agrícola não se restringe aos seus aspectos botânicos. Para o cultivo, a coleta e o tratamento da mandioca, além
de seu preparo, tornou-se necessária a invenção de diferentes tipos de artefatos. Trinta desses objetos foram fotografados,
e suas descrições fazem parte do Dossiê que compõem o processo.
Esse sistema agrícola está também representado em um conjunto de mitos e rituais relacionados, principalmente, com o
principal alimento que é a maniva. Versões do bem conhecido mito da origem da mandioca fazem parte do sistema. E o
caxiri, bebida produzida pela fermentação da mandioca, está presente em diversos rituais, principalmente o da iniciação
masculina. Está também associado às práticas de benzimentos e à realização de rituais de trocas (Dabucuris) entre as
diferentes etnias da região.
Existe, contudo, uma preocupação com a continuidade do sistema, ameaçado que está pelo perigo da quebra da cadeia de
transmissão de saberes, decorrente da emigração dos jovens atraídos pelos centros urbanos. O Parecer Técnico conclusivo
indica a necessidade de
linhas de valorização cultural e de pesquisa/documentação que têm por objetivos destacar e dar visibilidade
a essa agricultura local junto às próprias populações indígenas. Esta ação pretende mobilizar pesquisadores
indígenas, urbanos e das comunidades, para o trabalho de pesquisa sobre o futuro do sistema agrícola regional,
criando condições sustentáveis que garantam a existência de mecanismos de transmissão dos conhecimentos
tradicionais associados.
Em um momento de grande intercâmbio cultural com a sociedade dominante, com a introdução de novos alimentos, de
modernos utensílios de cozinha, etc., toma-se necessária a adoção de medidas que assegurem a continuidade dos saberes
que garantem a manutenção e a renovação da diversidade genética que, no decorrer dos tempos, vem possibilitando às
comunidades indígenas do rio Negro um bom grau de segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Assim, tomo
a liberdade de reproduzir, e fazer minhas, as palavras do último parágrafo do Parecer conclusivo.
Por tudo que foi exposto, fica claro que o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, constitui uma referência cultural
presente e organizadora dos povos indígenas existentes em toda a bacia do Rio Negro e bacias hidrográficas tributárias.
Cabe ressaltar o papel protagonista da ACIMRN que representa as comunidades indígenas do município de Santa Isabel do
Rio Negro (Tapuruquara), território onde se desenvolveu a pesquisa e onde a proposta do reconhecimento como Patrimônio
Cultural pelo Iphan teve acolhimento e consequência. Assim, como relator deste Processo, sou favorável à inscrição do
Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro no Livro de Registro dos Saberes do Iphan, criado pelo Decreto 3.551 de 4 de
agosto de 2000.

Brasília, 3 de novembro de 2010
Roque de Barros Laraia
Conselheiro

291

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

FESTA DE SANT’ANA DE CAICÓ (RN)

PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo de Registro da Festa de Sant’Ana de Caicó,
no Rio Grande do Norte, aberto neste Departamento, em 11 de março de 2008, a partir da solicitação da Diocese de
Caicó e Paróquia de Sant’Ana do Caicó, com o termo de anuência assinado pelos cidadãos seridoenses. Acompanha
o requerimento o Memorando no 014/08 Sub-regional/RN, de 20 de fevereiro de 2008, dirigido ao Presidente do Iphan no
qual a então Sub-regional do Iphan no Rio Grande do Norte, atual Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte – que
coordenou as atividades de pesquisa que motivaram a solicitação de Registro e resultaram na Instrução técnica do Processo
em tela –, encaminha a documentação e subscreve o Pedido.
Uma vez o processo administrativo instaurado, a presente proposta de Registro foi apreciada pela Câmara do Patrimônio
Imaterial1 em sua 14a Reunião, no dia 6 de agosto de 2009, na qual se deliberou pela pertinência da proposta.
A PESQUISA
O pedido de Registro e o material que o embasa são decorrentes das atividades de pesquisa e documentação realizadas
no contexto do Inventário Nacional de Referências Culturais do Seridó Potiguar. A iniciativa para realização do Inventário
partiu da constatação de que o Seridó, no sertão norte-rio-grandense, embora reconhecido localmente por sua relevância
para a história da região, não era alvo de ações governamentais de promoção e valorização de sua cultura. O Iphan, então,
planejou e realizou o mapeamento dos elementos e das manifestações culturais seridoenses.
O projeto de pesquisa foi aprovado em outubro de 2006. Entre os anos de 2007 e 2008, a pesquisa foi realizada, no bojo
das ações da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte, utilizando a metodologia do Inventário Nacional de
Referências Culturais. A administração da pesquisa ficou a cargo da Fundação de Pesquisa e Ensino do Rio Grande do Norte
(Funcern/Cefet) e contou com uma equipe multidisciplinar composta por professores e estudantes da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (Cefet/RN) sob a
coordenação da SE/RN e com o acompanhamento do DPI.2

1. A Câmara do Patrimônio Imaterial é a instância de assessoria técnica do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, constituída por quatro conselheiros e
dirigentes do DPI, conforme Art. 5o da Resolução 001/2006. Cabe esta instância avaliar a pertinência das propostas de Registro de Bens Culturais de natureza
imaterial encaminhadas ao Iphan, entre outras atribuições.
2. Para os créditos com nomes e funções dos profissionais envolvidos na pesquisa, ver o Relatório Final do INRC/Seridó potiguar, o Dossiê Descritivo e os vídeos.
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O inventário levantou os usos e os significados de bens e manifestações culturais referentes às celebrações, aos ofícios e aos

Foto da esquerda:

modos de fazer, às formas de expressão e aos lugares significativos para a região do Seridó. Para melhor operacionalizar

Maria Iglê, 2007.

o levantamento, dividiu-se a equipe em quatro grupos de modo que cada um ficou encarregado da pesquisa de uma
categoria. A quantidade elevada de bens culturais identificados no Seridó potiguar, em um primeiro mapeamento, fez
com que se redefinisse o escopo do projeto por questões logísticas e operacionais. Por fim, as atividades de pesquisa e

Foto acima:
Natália Brayner, 2011.

documentação se concentraram em alguns bens culturais selecionados pela sua capacidade em aglutinar diversas outras
referências culturais.3 Como conclusão, em 2008, foi entregue a esse Departamento o Relatório Final do INRC/Seridó
potiguar relativo aos trabalhos de pesquisa e sistematização do conhecimento produzido a respeito das manifestações
culturais na região do Seridó.
No decorrer dos trabalhos do INRC, os pesquisadores identificaram alguns bens culturais de natureza imaterial como
relevantes para a cultura seridoense. Entre estes, destacaram a “Festa de Sant’Ana, no Município de Caicó, como sendo
o evento mais representativo das formas de sociabilidade e de devoção do Seridó, momento de revivificação da memória
local, das práticas culturais e da identidade seridoense” (cf. Processo Administrativo, fl. 112-13). As atividades de pesquisa
do INRC e as análises feitas pelos pesquisadores motivaram a Diocese de Caicó e a Paróquia de Sant’Ana de Caicó a
requererem o Registro da Festa de Sant’Ana de Caicó como Patrimônio Cultural do Brasil.
O trabalho de levantamento e sistematização das informações acerca da Festa de Sant’Ana em particular ocorreu em duas
etapas. A primeira, em 2007, foi feita no decorrer do INRC/Seridó potiguar durante os dez dias de festa com a intenção de
perceber os significados desta para seus participantes, além de dimensionar sua relevância no cenário do sertão norte-rio-grandense. A partir destes dados, foi elaborado um texto descritivo que instruiu o pedido de Registro do bem. Sob análise
técnica das instâncias competentes, foi avaliada a necessidade de complementação dos dados apresentados. A segunda
etapa da pesquisa, no ano de 2010, foi feita para dar conta dessa demanda. Assim, visou a complementar e aprofundar as
informações colhidas sobre essa celebração, assim como elaborar diagnósticos que auxiliassem na proposição de diretrizes
para as ações de salvaguarda. Nesse momento, aproveitou-se para realizar a reedição do filme documentário sobre a festa.
3. Para uma apreciação das localidades pesquisadas e dos outros bens culturais inventariados no Seridó potiguar, ver Relatório Final INRC/Seridó potiguar.
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Assim, o corpo do Processo, em dois volumes, está constituído pelo requerimento de Registro acompanhado do termo de
anuência dos cidadãos seridoenses, por Memorando no 014/08 Sub-regional/RN de 20 de fevereiro de 2008, encaminhando
e subscrevendo o pedido, por Nota Técnica no 06/2009 de 16 de junho de 2009 deste Departamento do Patrimônio Imaterial
sobre o pedido de Registro em tela, por Dossiê Descritivo (versões preliminares e a final) e Termos de Cessão de Direito de
Uso de Imagem, além das correspondências de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos
ou produzidos pela pesquisa em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos do Processo:
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Finalmente, além do levantamento e da sistematização desses dados, a Instrução técnica contou com a elaboração de um
Dossiê Descritivo e a produção de videodocumentários que contemplam os processos de construção simbólica da Festa, os
eventos religiosos e profanos que são vividos e os significados atribuídos a essa celebração.

> Anexo I – Relatório Final do Inventário da Cultura do Seridó (RN) – versão impressa;
> Anexo II – Fichas do Inventário da Cultura do Seridó (RN) – versão digital;
> Anexo III – Fichas do Inventário da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) – versão impressa;
> Anexo IV – Fichas do Inventário da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) – versão digital;
> Anexo V – Fotos digitalizadas em DVD;
> Anexo VI – Filme Festa Sant’Ana de Caicó em DVD, com 21 minutos;
> Anexo VII – Filme Festa Sant’Ana de Caicó em DVD, com 39 minutos;
> Anexo VIII – Dossiê Descritivo e Diretrizes para o Plano de Salvaguarda – versão digital.
Desse modo, o conhecimento sobre a Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) e os requisitos para seu Registro estão contemplados
no presente Processo, em conformidade com o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, e com a Resolução 001, de 3 de
agosto de 2006.

A FESTA DE SANT’ANA DE CAICÓ (RN)
A Festa de Sant’Ana ocorre no Município de Caicó, no Rio Grande do Norte, e faz parte da região do Seridó, localizada ao
sul do Rio Grande do Norte. O Seridó é também conhecido como “sertão”
O culto a Sant’Ana,4 padroeira de Caicó (RN), está vinculado à fundação desta localidade entre os séculos XVII e XVIII. De
acordo com Ione Morais,5 a origem das cidades e vilarejos muitas vezes está associada à construção de uma capela dedicada
a algum santo. A construção da primitiva capela de Sant’Ana, em 1695, e a história de alguns milagres creditados à santa
motivaram a relação de devoção que a população seridoense nutre por Sant’Ana.
Como se conta, a construção da capela foi um gesto de gratidão à intervenção divina da santa. Um vaqueiro, ao se ver
ameaçado por um touro bravio, pediu ajuda a Sant’Ana, que intercedeu a seu favor. Durante a construção da capela, mais
uma vez se pediu auxílio à santa para que impedisse que o poço6 de água, no leito do rio Seridó, secasse; o poço nunca
mais secou e isto permitiu a finalização da construção e o desenvolvimento da vida local. Esse mito de origem extrapola
uma questão pontual do Seridó e se relaciona também com muitas outras narrativas míticas do sertão brasileiro ao incluir
os elementos do “vaqueiro”, da “água”, do “sertão” e da “religiosidade”
A Festa de Sant’Ana de Caicó tem sua data inicial geralmente associada à da instalação solene da Freguesia em 26 de julho
de 1748, há mais de 260 anos.7 Contudo existem pesquisas recentes que indicam a possibilidade de a festa ter sido iniciada
no século XVII. De qualquer forma, é inegável a longeva continuidade histórica desta festa.

4. Sant’Ana, na tradição católica, é a mãe de Maria e, portanto, avó do menino Jesus. O culto a Sant’Ana foi formalizado pela Igreja Católica no século XIV e
teve sua data fixada em 26 de julho no século XVI.
5. MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-riograndense: uma geografia da resistência. Caicó: Edição do Autor, 2005.
6. O poço, atualmente chamado de Poço de Sant’Ana, existe até hoje e, como se pode imaginar, é um lugar significativo para a identidade e a história de
Caicó, por fazer parte das narrativas de origem da cidade.
7. Para uma cronologia mais detalhada, os eventos e mudanças importantes para a Festa de Sant’Ana, para a cidade de Caicó e também para a região do
Seridó, ver Anexo 2 do Dossiê Descritivo que contém uma linha do tempo.
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Foto:

Em geral, as festas de santo, tão populares no Brasil, iniciaram-se através da ação dos colonizadores portugueses que viam

Maria Iglê, 2007.

nelas uma forma de devoção religiosa e também de expressão de sua cultura. Dessa forma, é possível perceber que as
festas foram social e historicamente instituídas durante a ocupação do território pela Coroa no processo de formação do
Brasil. A própria fundação da cidade de Caicó – ainda que no imaginário popular esteja vinculada aos milagres de Sant’Ana
– também foi motivada pelos interesses da metrópole em interiorizar sua colonização e ocupar através de povoamento as
áreas vinculadas ao circuito econômico do gado e algodão durante os séculos XVI e XVII. Essas observações são importantes
na medida em que, novamente, indicam o quanto a Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) extrapola seus significados locais e
regionais para fazer sentido numa perspectiva mais ampla relacionada à formação da sociedade brasileira.
Assim como a sociedade brasileira passou por inúmeras transformações ao longo dos séculos, a Festa de Sant’Ana de Caicó
(RN) também teve muitas composições cerimoniais. Não há muitos documentos que indiquem como o evento ocorria,
mas é possível presumir com base no contexto religioso da época (Dossiê Descritivo, p. 17). Presume-se, também, que a
fundação da Irmandade de Sant’Ana, em 1754, tenha conferido maior solenidade ao evento.
Além de assumir a sustentação econômica da festa, a Irmandade deve ter alterado também a composição da cerimônia.
De acordo com o Dossiê Descritivo (p. 19), as festas de santo no sertão, além de manifestações religiosas e de devoção,
eram desde então também espaços para sociabilidade, congraçamento e educação. Destarte, já a partir de 1777 a Festa de
Sant’Ana passa a ser regulamentada por normas de conduta.
Foi durante o século XIX, quando os festejos cresceram e se tornaram mais atraentes para devotos, comerciantes e artistas,
que houve o aumento das suas regulamentações. A apreensão das autoridades estava voltada aos excessos que poderiam
acontecer e, por isso, procuraram controlar a venda de bebidas e a apresentação de espetáculos de forma que as atividades
de entretenimento estivessem em consonância com a moral cívica e religiosa. De fato, as atividades econômicas, políticas
e sociais vinculadas aos dias de festa dinamizavam e estruturavam toda a vida da cidade. “A festa é, na verdade, um dos
elementos que funda o coletivo, fundamentando-se em um ritual que marca o princípio da reciprocidade, que é central a
toda vida social” (Dossiê Descritivo, p. 40).
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as festividades de então, assim como as de hoje, misturam manifestações religiosas de devoção com outras profanas.
Ao mesmo tempo que rezam missas, novenas e fazem procissões, ocorrem bailes, jantares, apresentação de bandas e
instalação de parques de diversão. Isso mostra, também, que as festas de santo são lugares para encontros nos quais se
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A preocupação em se estabelecer as regulamentações mostra também outra esfera dessa expressão do sertão potiguar:

reiteram sentimentos de pertencimento além do fortalecimento de processos identitários. Uma festa tão antiga quanto a
Festa de Sant’Ana nos faz ponderar a respeito da continuidade de uma tradição sempre reinventada, dessa unidade de
manifestações religiosas em meio à diversidade de manifestações culturais, como os artesanatos, bordados, comidas e
bailes que ocorrem nos dias de celebração. É, assim, um “produtor de sociabilidades, já que gera um clima de revisitação de
uma memória que, em termos oficiais, já conta com mais de dois séculos e meio ininterruptos” (Dossiê Descritivo).
Se, nos séculos XVIII e XIX, as autoridades civis e eclesiásticas procuravam meios de regulamentar e restringir as atividades
profanas que ocorriam paralelamente às religiosas, atualmente, seus inúmeros eventos profanos estão, em certa medida,
integrados às atividades religiosas e ocorrem em quantidade considerável. A dinâmica e a dimensão que a festa foi adquirindo
a transformaram em espaço de difusão de valores culturais modernos com organizações de bailes e concursos de beleza.
As mudanças na conformação da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN), ao longo de seus mais de 260 anos, nos permitem
entrever as transformações econômicas, sociais e culturais que ocorrem tanto na sociedade seridoense em particular quanto
na sociedade brasileira como um todo. A Festa de Sant’Ana de Caicó “representa não apenas a fé, mas também a tradição
e mais recentemente a modernidade; ela [Sant’Ana] é, antes de tudo, símbolo aglutinador e identitário do povo, sua festa
aparece como um epicentro cultural e social, construtora da identidade do povo seridoense” (Dossiê Descritivo, p. 12).
Atualmente, a Festa de Sant’Ana de Caicó se inicia a partir da quinta-feira anterior ao dia 26 de julho e se estende até o
domingo subsequente. Os eventos religiosos concentram-se ao redor Catedral de Sant’Ana, já que muitas vezes o espaço
da Catedral não é suficiente para abrigar todos. Outro local da Festa é o Pavilhão de Sant’Ana, uma área demarcada
pela paróquia com o amparo da Prefeitura Municipal ao redor da Catedral de Sant’Ana. É aqui que ocorrem os eventos
socioculturais organizados pela paróquia. Há também a transmissão das novenas e missas através de um telão, já que, como
dito anteriormente, o espaço da Catedral é insuficiente para os participantes.
Em 2008, foi inaugurado o Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana em uma ilha fluvial no meio do rio Seridó. Na Ilha, foi
construída uma grande estrutura com praça, bares, restaurantes, palcos, anfiteatro e ginásio, a fim de dar conta dos problemas
de falta de espaço que assolavam a Festa. Com isso, foi possível transferir dos arredores da Catedral para a Ilha os parques
de diversão e os shows promovidos pela Prefeitura, além da Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, que reúne artistas
de todo o nordeste brasileiro. Além da questão espacial, as atividades da Ilha revertem-se financeiramente para a festa. É na
Ilha também que se encontram dois símbolos significativos para a história de Caicó: o Serrote da Cruz e o Poço de Sant’Ana.
Além desses espaços, a Festa de Sant’Ana acontece em toda a cidade – inclusive, lugares representativos para a cidade e
para população. Ocupa a Praça da Liberdade, o Poço de Sant’Ana, colégios e clubes com festas e reuniões. Ocupa também
as ruas com mais festas e procissões, carreatas, cavalgadas, shows e tantas outras formas de manifestação.
Nos dias atuais, a Festa encontra-se bastante organizada. Conta com uma comissão de 40 membros não fixos que realizam
trabalho voluntário. Essas pessoas são, em geral, devotos ligados à Igreja. Dividem-se em 11 subcomissões para organizar
e gerir os diversos eventos vinculados à festa.8 Os fundos financeiros para realização da festa vêm de doações, patrocínios
e leilões. Essas informações mostram que existe uma significativa mobilização popular não apenas para atender a festa, mas
também para organizá-la uma vez que todo o trabalho é feito de forma voluntária.
O ciclo de preparação da Festa de Sant’Ana acontece desde abril e junho, quando são realizadas as peregrinações rurais
e urbanas respectivamente. Consiste na peregrinação da imagem de Sant’Ana por diversas residências do “campo”. A
Peregrinação rural ocorre durante os 15 sábados que antecedem o início oficial da festa. É um momento em que ocorre
missas e novenas em homenagem à santa, além de eventos sociais e também leilões em que o dinheiro arrecadado é
revertido para o financiamento da festa. Já a Peregrinação urbana ocorre diariamente desde o início de junho até a véspera
da abertura oficial. Ela tem uma dinâmica um pouco diferente da Peregrinação rural. Realiza-se uma missa ao fim da qual
as imagens iniciam a peregrinação, a Missa de Envio, sempre no domingo que antecede as primeiras novenas, quando são
distribuídas as imagens que percorrerão as casas nos diversos bairros da cidade.
8. Para uma apreciação das atribuições específicas de cada subcomissão, ver Dossiê Descritivo, p. 41
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As imagens peregrinas,9 em particular, nos ajudam a vislumbrar dois aspectos dos processos sociológicos que estão
imbricados na festa. Um se refere à extensa rede de sociabilidades que se estabelece em volta da festa, uma vez que as
casas e os sítios que recebem a imagem da santa são praticamente os mesmos a todo ano. Também o evento das imagens
peregrinas articula momentos religiosos, como a reza de novenas, e momentos profanos, como as recepções e os leilões.
Outro ponto instigante, que as imagens peregrinas nos ajudam a vislumbrar, é uma determinada forma de sociabilidade
seridoense por elas desencadeada. De acordo com o Dossiê Descritivo (p. 44), os anfitriões das imagens, junto com a
subcomissão, são responsáveis pela arrecadação de fundos para a festa e, por conta disso, realizam leilões. Estes possibilitam
uma forma de “dramatização” do status social, ao se reforçar seu poder aquisitivo, arrecadando um item pelo dobro ou
pelo triplo de seu valor de mercado. Arrematar um item no leilão é mais do que uma forma de contribuir indiretamente para
a realização da festa: é também um momento para reforçar seu prestígio.
Na véspera da abertura oficial da Festa, quarta-feira, ocorre então o Encontro das imagens. No fim do período de
peregrinação, as imagens saem das diversas localidades que se encontravam e rumam para o cruzamento das principais
avenidas da cidade. Juntam-se às imagens, no Encontro delas, um grupo peregrino que chega à cidade para a Festa de
Sant’Ana.
Estes fazem parte da Peregrinação a Sant’Ana “Caravana Ilton Pacheco”, que igualmente apresenta elementos da relação
afetiva e das reiterações de processos identitários. Começou no ano de 2000 e partiu da iniciativa de algumas mulheres
caicoenses que residiam em Natal. Elas decidiram peregrinar até Caicó, de forma a homenagear Sant’Ana, partindo da
cidade de Currais Novos rumo a Caicó, percorrendo um trajeto de 85 km durante o qual cantam e rezam. Chegam em
Caicó no dia que precede o início da Festa e são recepcionados no Encontro das Imagem. Ocorre, então, uma missa de ação
de graças pela chegada dos Peregrinos. Como já disse, o “encontro das santas” com os “peregrinos de Sant’Ana” marca
o início à Festa de Sant’Ana.
O Dossiê Descritivo (p. 47) afirma que a Paróquia, nos eventos supracitados, encontra-se quase como um coadjuvante, já
que são organizados por leigos. Muitas iniciativas de devotos, como esta, foram incorporadas aos festejos. A peregrinação,
os jantares, os almoços e os bailes que ocorrem durante a Festa de Sant’Ana do Caicó/RN se tornam pontos de convergência
da população seridoense, reunindo também aqueles que não mais moram na cidade. É um momento de reencontro e de
revivificação da memória coletiva que reitera os sentimentos de identidade e pertencimento à região do Seridó.
A abertura oficial da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) ocorre na quinta-feira que antecede o dia 26 de julho. É realizada
uma passeata solene, saindo da Catedral de Sant’Ana pela cidade até retornar ao largo da Catedral. Então, é hasteado
o estandarte à Sant’Ana no mastro e de lá só é retirado no fim da procissão de encerramento. Após as celebrações de
abertura, há um banquete promovido pela paróquia chamado Jantar de Sant’Ana no Pavilhão de Sant’Ana. Neste evento,
a participação da população se dá através de compra de senha
As novenas ocorrem durante todos os dias da festa, com exceção do dia de abertura e de encerramento e, em cada dia,
um segmento da sociedade (jovens, motoristas e outros) é homenageado. Como já afirmei, devido ao grande público que
delas participa, não há espaço na Catedral, de forma que se faz necessária a transmissão da novena por telões para as
pessoas que estão no pavilhão. As novenas são constituídas por ritos iniciais, a reza da ladainha de Sant’Ana, a leitura e a
pregação da palavra, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a comunhão. A novena se encerra com o Hino de Sant’Ana,
composto por duas poetisas consideradas precursoras do jornalismo feminino no Rio Grande do Norte. Especificamente
na noite do dia 26 de julho, é declamado também o Ofício de Sant’Ana, poema sacro escrito também por poetas locais na
década de 1970.
Entre as muitas festas dentro da Festa de Sant’Ana, destaca-se a Feirinha de Sant’Ana. A Feirinha de Sant’Ana é realizada
no Pavilhão de Sant’Ana, durante a última quinta-feira do mês de julho, dia que é feriado municipal em homenagem a
Sant’Ana, padroeira de Caicó (RN). É um dos principais eventos sociais em que se reúnem os participantes da festa. Forma-se como espaço aglutinador no qual se encontram turistas, peregrinos, famílias de Caicó e migrantes, tornando-se um dos
eventos mais esperados e frequentados da Festa. Por isso se expande para fora do Pavilhão de Sant’Ana, transformando-se
em duas feirinhas: a oficial dentro dos limites do Pavilhão e a extraoficial que os jovens de blocos de Carnaval organizam

9. “Imagens peregrinas” é o nome dado às imagens de Sant’Ana que seguem em peregrinação pelas zonas rural e urbana.
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de forma espontânea, como um Carnaval fora de época. A Feirinha é um dos momentos em que ocorre a interface entre
sagrado e profano.10 Ela é considerada “o evento social mais significativo da Festa de Sant’Ana, é nela onde se aglutinam os
elementos mais significativos da identidade seridoense, representados pela culinária, artesanato e manifestações artísticas,
assim como pela hospitalidade bastante peculiar, que se faz questão de ser expressa pelas pessoas de Caicó” (Dossiê
Descritivo, p. 55).

Foto:
Maria Iglê, 2007.

Outro momento de revivificação da memória coletiva é a Cavalgada de Sant’Ana – antes denominada cavalaria –
que representa a devoção dos vaqueiros à santa e relaciona-se também com o mito fundador da cidade que discuti
anteriormente. A cavalgada ocorre no primeiro domingo de festa. Até a década de 1970, a população que morava na
zona rural seguia para Caicó, nos dias de Festa, a cavalo, porém, com a popularização dos automóveis, a população deixou
de usar o transporte equino. Desde 2002, um grupo de caicoenses organiza a cavalgada, junto com a Associação dos
Vaqueiros. Diversas pessoas, algumas trajando indumentária de vaqueiro, percorrem as ruas da cidade desde o Parque da
Exposição de Caicó (RN) até o Pátio da Catedral de Sant’Ana, onde são recebidos com uma missa e a bênção dos animais.
Durante o trajeto há cantorias, condução de estandarte e outras aclamações. Antigamente, após a chegada da cavalaria,
havia a realização de um leilão. Ao ser retomada a prática da cavalaria, em 2002, voltou a ser organizado também o Leilão
de Sant’Ana.
Além da cavalgada, há a Carreata de Sant’Ana, ou carreata dos motoristas, que ocorre na noite da novena dedicada aos
motoristas, a última sexta-feira da festa, desde a década de 1940. Consiste em um cortejo desde o Parque de Exposições
até a Catedral de Sant’Ana. Os motoristas de diversos meios de transporte, ao chegarem à Catedral, recebem bênçãos e
acompanham a novena.

10. Reproduzo, no Parecer, as categorizações apresentadas pelo Dossiê Descritivo. Ao que tudo indica, foi considerado como evento religioso tanto os ritos
litúrgicos quanto eventos sociais organizados pela Paróquia. As Peregrinações anteriormente comentadas, por exemplo, são eventos religiosos organizados, na
maioria das vezes, por leigos. Por isso, o Dossiê afirma que a Paróquia aparece quase como coadjuvante. No caso da Feirinha de Sant’Ana, a interface entre
profano e religioso parece ser atribuída às organizações da Paróquia e do público em geral.
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Natália Brayner, 2011.

A Missa Solene acontece sempre no último dia de festa, no domingo, durante a manhã. É feita em memória ao dia de
Sant’Ana, dia 26 de julho, e é um dos ápices das festividades. A Missa Solene se diferencia de muitas formas, inclusive pela
decoração da Igreja e pelas vestimentas do público. Neste momento, muitos devotos pagam suas promessas. A comoção em
torno da missa é tanta que há muito é também transmitida através das emissoras de rádios da região do Seridó e, em 2007,
foi transmitida ao vivo também pela internet. Ao fim da Missa Solene, são feitos os últimos preparativos para a procissão com
a finalização da ornamentação dos andores das imagens de Sant’Ana e São Joaquim.
Outra questão relevante diz respeito à imagem de Sant’Ana que foi benzida durante a instalação oficial da Povoação de
Caicó em 1735. Ela se encontra até hoje na cidade, no nicho lateral da Catedral de Sant’Ana, e foi tombada pelo Iphan no
ano de 1962.11
Apesar de seu reconhecido valor histórico, esta imagem primitiva de Sant’Ana não mobiliza as afeições e o sentimento
devocional da população em comparação com a imagem que percorre a procissão (cf. Dossiê Descritivo, p. 64-65).
Bens culturais de natureza “imaterial”, na maioria das vezes, comportam também elementos materiais; da mesma forma Bens
de natureza “material” envolvem questões imateriais. Às vezes, a mera qualificação “imaterial”/“material” pode obliterar as
complexas relações entre esses aspectos do Patrimônio Cultural. No caso específico da imagem e da Festa, evidencia-se um
dos possíveis diálogos que se estabelece entre eles. A Imagem de Sant’Ana, um Bem já reconhecido através do tombamento
por sua relevância histórica, é agora ressignificada e dotada de novo sentido ao ser apreendida em um outro contexto, o da
Festa de Sant’Ana.
A Procissão de Encerramento congrega todo o púbico, peregrinos, moradores locais, turistas, migrantes, autoridades
políticas e religiosas em torno do andor da Gloriosa Sant’Ana que, através das ruas da cidade, pagam promessas, cantam
e oram. Após a procissão, há uma missa campal. É o grande evento aglutinador durante os festejos religiosos em Caicó.
No ano de 2009, seu público foi estimado em mais de 100 mil pessoas de diversas localidades e, a cada ano, este número
cresce. A procissão tem uma organização básica que pouco se altera ao longo dos anos. À frente, vão os batedores da polícia
Rodoviária Federal abrindo espaço para a procissão. Depois, abrem o cortejo duas fileiras paralelas de coroinhas seguidas
pelos escoteiros. Um diácono com um crucifixo conduz uma terceira fileira formada por porta-bandeiras de ordens religiosas
e pastorais da Diocese de Caicó (RN). Nas fileiras laterais próximas aos escoteiros seguem as ministras da eucaristia com a
Banda Recreio Caicoense, a Furiosa,12 com mais duas fileiras formadas por associações e pastorais religiosas, condutores

11. Duas imagens antigas de Sant’anna e Nossa Senhora do Rosário pertencentes ao acervo da Diocese de Caicó, discriminadas no Processo no 667-T-62 e
inscritas no Livro do Tombo Histórico.
12. Esta banda filarmônica existe desde 1907 e tem uma atuação bastante ativa na Festa, acompanhando os ofícios religiosos e os festejos sociais e despertando
a cidade pela manhã, além de outras atividades.
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de estandartes e bandeiras. Ao fim das fileiras laterais, estão os seminaristas da Diocese e as autoridades eclesiásticas
formando cinco fileiras paralelas. Na fileira central, encontra-se o Bispo e, à esquerda dele, está o Pároco de Sant’Ana. Por
último, vem um cordão humano composto por jovens voluntários da paróquia que separam as autoridades eclesiásticas
do grande público que segue a procissão. O andor durante a procissão é muito disputado, uma vez que muitos querem
carregá-lo. Ao voltar à Catedral, o cortejo é recebido com o repicar dos sinos e estouro de fogos de artifício.
Um dos momentos de maior emoção devocional é o “beija”. Ele ocorre desde a instalação da Povoação de Caicó em 1735.
Antes da procissão, quando o andor já está preparado, os devotos se aproximam da imagem, depositam oferendas, a tocam
e transferem seu afeto simbolizado no beijo. Após a procissão o “beija” se repete, havendo também uma grande disputa
entre os fiéis para conseguir pegar uma das flores que enfeitam o andor e a imagem. Essa prática tem provocado algumas
avarias na imagem de Sant’Ana. Os prejuízos à sua imagem, que podem, porventura, ocorrer durante os festejos, têm
levado a se considerar a possibilidade de ela vir a ser protegida por uma redoma.
Em relação às emoções, é interessante sublinhar que até mesmo os eventos mais afetivos dos devotos com a imagem
da santa, como se verifica durante o “beija” por exemplo, fazem parte desse complexo processo sociológico. Recentes
abordagens teóricas da Antropologia13 permitem que as emoções e as expressões de afeto sejam investigadas fora de um
debate essencialista e naturalizante. As formas de afeto e, especialmente, os discursos sobre as emoções estariam inseridos
no domínio da cultura e da vida social. Dessa forma, mais do que uma demonstração de devoção, indicam também os
valores do grupo, informam acerca das relações sociais e do lugar que essa expressão cultural ocupa no cotidiano deste
grupo. Por fim, há uma bênção e o arreamento do Estandarte de Sant’Ana. Muitos são os eventos que ocorrem durante a
Festa de Sant’Ana. Se antes houve um detalhamento daqueles mais inseridos dentro de uma perspectiva essencialmente
religiosa, agora procurarei mostrar o destaque que o Dossiê Descritivo confere para as “festas profanas”, pois, através
delas, é possível perceber a “afirmação de uma identidade construída, às vezes mais na subjetividade do ‘sentir-se caicoense
que numa identidade religiosa’” (Dossiê Descritivo, p. 72).
O Baile dos Coroas ocorre na última sexta-feira da Festa de Sant’Ana desde 1974. A participação é garantida através da
compra de uma mesa, e seu público vem de diversas partes do Rio Grande do Norte e de outras partes do Brasil. É um
ambiente que procura reviver o glamour dos bailes do passado que reúne as camadas mais abastadas por conta do estilo,
do valor da entrada e da obrigatoriedade de traje de gala, entre outros elementos. Em 2008, foi transmitido ao vivo pela
TV União.
Desde 2001, ocorre a Marcha dos Idosos promovida por instâncias dos governos municipais e estaduais e, atualmente, está
integrada à programação religiosa da Festa. Ocorre na primeira sexta-feira quando homens e mulheres da terceira idade de
diversos municípios marcham da Prefeitura Municipal de Caicó até a Catedral de Sant’Ana.
Os jovens, por sua vez, se reúnem na Ilha de Sant’Ana e na Festa da Juventude. A Festa da Juventude surgiu há mais de vinte
anos, em contraposição ao Baile dos Coroas, e ocorre nos mesmos dia e horário que o Baile. Já a Ilha começou a funcionar
em 2007, é inteiramente gratuita e o local mais visitado pela juventude em busca de festas. Para trazer os jovens para os
momentos religiosos, a Diocese criou o Arrastão da Juventude, em 2009, que ocorre no primeiro dia de Festa e consiste em
um trio elétrico animado por músicas religiosas.
Os dias da Festa de Sant’Ana, por terem grande fluxo de pessoas de diversas partes da região e também de migrantes, acaba
incentivando reuniões. Por sua vez, a realização de tantas festas dentro da Festa reforçam o movimento da população rumo
a Caicó (RN) no Seridó potiguar. Tendo em vista essa característica, é compreensível a existência de eventos especificamente
voltados para os reencontros que a Festa de Sant’Ana propicia. São as muitas Festas dos Ex-alunos – a do Colégio Diocesano
Seridoense data de 1942 – e a Festa do Reencontro. Esta última, organizada desde 1983, tem seu estilo bastante inspirado
no Baile dos Coroas.
Como já afirmei, a Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) foi identificada pelos pesquisadores como sendo uma manifestação
cultural que engloba muitas outras manifestações culturais. Além das características religiosas e de sociabilidade
marcadamente do Seridó potiguar, há também a circulação de comidas e artesanato considerados “típicos” do sertão.
Bens que representam a cultura seridoense e dão sentido a representações e identidades.

13. Cf. LUTZ, Catherine A; ABU-LUGHOD, Lila (ed.). Language and the politics of emotion. Studies and emotions and social interaction. New York: Cambridge
University Press. 1990.
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Algumas comidas consideradas como “culinária sertaneja” são produzidas com maior frequência durante as festas
religiosas, onde se inclui a Festa de Sant’Ana. Entre eles, a buchada, a panelada, a fritada, a galinha caipira, a carne de
criação e de porca torrada, a paçoca de carne de sol, os queijos de coalho e de manteiga e também os doces, como o
chouriço, as filhoses e o biscoito de goma de mandioca. Elas englobam saberes específicos que são transmitidos oralmente.
No que tange ao artesanato, foi realçada a arte do bordado do Seridó. Esses bordados chegaram à região do Seridó pelas
mulheres dos colonizadores portugueses e, por conta disso, possuem diversos pontos de aproximação com os bordados
de Portugal, especialmente da Ilha da Madeira. Caicó e Timbaúba dos Batistas são os municípios que mais produzem os
bordados. Esses bordados estão incorporados na Festa de Sant’Ana de diversas formas, entre elas nas vestimentas de fiéis
e clero nos eventos religiosos.
O que estes eventos têm em comum é a característica que venho tentando destacar ao longo deste Parecer: são elementos
constitutivos de uma identidade que é também reiterada por eles. A Festa de Sant’Ana é um evento tradicional de mais
de 260 anos que, até os dias atuais, é atualizada e significativa para este grupo. Esses eventos são também pontos
de convergência para aqueles que se distanciaram fisicamente da cidade, mas ainda buscam reforçar seus sentimentos
de pertencimento.
A Festa de Sant’Ana de Caicó demarca um tempo e um espaço de sociabilidade no qual o sagrado e o profano
se entrelaçam na construção de uma identidade coletiva. É uma ocasião especial para relembrar a história da
cidade, reavivar laços de solidariedade fundados na família ampliada, reafirmar valores cristãos e acionar registros
específicos da cultura seridoense, sobretudo no que diz respeito à sociabilidade fundada no interconhecimento.
Assim, o espaço sagrado, as expressões narrativas, os atores sociais envolvidos e a tradição festiva são elementos
que permitem manter a continuidade entre passado e presente (Dossiê Descritivo, p. 107).
A Festa de Sant’Ana de Caicó, além de uma celebração representativa para este município, é uma janela que dá visibilidade
e emoldura a riqueza de uma região quase escondida – ou, pelo menos, pouco atendida pelas ações institucionais. Esta
Festa permite vislumbrar a diversidade das expressões culturais e possibilita a compreensão abrangente do Seridó potiguar.
Sua especificidade talvez resida nessas qualidades de “janela” e de “centro gravitacional”. A proposta de Registro da
Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) dá visibilidade a algo mais amplo que a contém; algo que contém também os modos de
produção tradicional de artesanatos e comidas, os cantos, rezas, hinos, a religiosidade, os lugares significativos como o
Poço de Sant’Ana e tantos outros elementos do sertão norte-rio-grandense.

O OBJETO DO REGISTRO
A Festa de Sant’Ana do Caicó (RN), portanto, é uma celebração tradicional que reúne diversos rituais religiosos,
profanos e outras manifestações culturais. Ocorre anualmente da quinta-feira anterior ao dia 26 de julho até o domingo
subsequente. A Festa inclui também um “ciclo preparatório” que se inicia, geralmente, no mês de abril. Ao longo dos
seus mais de 260 anos de existência, foram alteradas as composições cerimoniais. Destaco como seus elementos principais
e agregados atualmente:
> O “ciclo de preparação da Festa de Sant’Ana, que inclui as Peregrinações Rurais e Urbanas e seus rituais de missa
e procissão, assim como o Encontro das Imagens e a Peregrinação a Sant’Ana “Caravana Ilton Pacheco”;
> A abertura oficial da Festa, marcada por caminhada solene quando o estandarte de Sant’Ana é hasteado
em mastro localizado em frente à Catedral;
> As programações socioculturais promovidas tanto pela paróquia quanto pelo governo e população
em geral. Alguns exemplos são Jantar e a Feirinha de Sant’Ana, Arrastão da Juventude, Marcha dos
Idosos, Baile dos Coroas, a Festa da Juventude, eventos na Ilha de Sant’Ana, Festa do Reencontro,
Festas dos ex-alunos;
> As novenas, as bênçãos, as missas e os demais ritos litúrgicos e expressões culturais a eles
relacionados, como o Ofício de Sant’Ana e o Hino de Sant’Ana;
> A Cavalgada e o Leilão de Sant’Ana, expressão de devoção dos vaqueiros e de rememoração;
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> A Carreata de Sant’Ana, momento em que os motoristas, caminhoneiros, motoqueiros, ciclistas e pedestres
seguem em cortejo para receber bênção e acompanhar a novena em sua homenagem;

Foto da esquerda e
acima: Natália Brayner,
2011.

> A Missa Solene na qual ocorre também o fim da ornamentação do andor;
> O momento do “beija” que ocorre antes e depois da Procissão Solene;
> A Procissão de encerramento da Festa de Sant’Ana quando o andor circula pela cidade.
> Além das celebrações, os dias da Festa incorporam muitas outras manifestações culturais que contribuem para a
construção das identidades e para a expressão deste complexo cultural. Dessa forma, destaco também:
> Os ofícios e modos de produção tradicionais das “comidas” do Seridó potiguar e dos muitos artesanatos
sertanejos, como os bordados do Seridó;
> Os diversos lugares significativos para a história e a identidade seridoense em geral e caicoense em
particular, como o Poço de Sant’Ana;
> As músicas, os Hinos, os poemas, o Beija e demais formas de expressão do sertão norte-rio-grandense.
> Assim, procura-se definir a Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) através de todos os seus elementos constitutivos.
Este amplo recorte faz sentido, pois
A Festa de Senhora Sant’Ana de Caicó permanece situada na confluência de duas dinâmicas culturais
complementares: a espontaneidade popular e a institucionalização dos festejos sociorreligiosos estabelecida
pela Igreja Católica e poderes públicos e privados. A pluralidade das celebrações imprime à moldura dessa
Festa a possibilidade da (re)criação do modelo festivo que se articula, simultaneamente, com a tradição e
modernidade (renovação), com o lúdico e o cultural e com a devoção permanente e (quase) única a Senhora
Sant’Ana, Padroeira dos caicoenses de outrora e de então (Dossiê Descritivo, p. 103).
Em conjunto, esses elementos estão detalhadamente identificados e documentados no presente Processo e permitem
definir o objeto “Festa de Sant’Ana de Caicó (RN)” que se pretende ver reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.
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Foto:
Natália Brayner, 2011.

Com base no diálogo estabelecido com vários sujeitos envolvidos de forma direta e indireta na Festa, foi possível identificar
a sua situação atual.14 A percepção que se tem do evento é que se encontra em expansão, atraindo um número cada vez
maior de participantes. Contudo, há uma grande preocupação em se estabelecer um “crescimento sustentável” que cuide
para que ela não se torne mera espetacularização.
Os problemas indicados incluem também a relação que o poder público e também a população possui com os bens
culturais de natureza material e imaterial que existem em Caicó. Há ainda a preocupação em se levantar dados quantitativos
e históricos referentes à festa. Ademais, existem problemas organizacionais, estruturais e de gestão da Festa.
14. Ver Diretrizes para Plano de Salvaguarda no Processo Administrativo, p. 311-314.
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Para dar conta destas questões, foram elaboradas algumas sugestões de ações de curto, médio e longo prazo para as
medidas de salvaguarda no âmbito da pesquisa da Festa de Sant’Ana de Caicó; são elas:
> Ações que incentivem e garantam a transmissão dos saberes das mestras de chouriço e do ofício das bordadeiras,
assim como a realização de registro textual, documental e audiovisual destes ofícios;
> Incentivar a cooperação entre os diferentes níveis da organização da Festa. Recomenda-se, para isso, o incentivo
a criação de um “Comitê Gestor”;
> Mobilizar os poderes públicos no sentido de prover de forma satisfatória equipamentos e serviços necessários
a festa;
> Recuperar e proteger o Poço de Sant’Ana, marco da história de Caicó e da devoção local à Sant’Ana;
> Implementar um Programa de Educação Patrimonial em escolas da rede pública com o objetivo de difundir o
conhecimento a respeito do Patrimônio Cultural nacional e local;
> Incentivar pesquisas e publicações a respeito da celebração para ampliar, sistematizar, organizar e disponibilizar
informações a respeito do passado e presente da Festa;
> Viabilizar a criação de um Memorial de Sant’Ana, espaço de reunião e exposição de registros históricos e
contemporâneos sobre a Festa de Sant’Ana e todo o universo cultural que gira em seu entorno;
> Realizar um inventário de monumentos históricos de Caicó com vistas ao tombamento e também à salvaguarda;
> Viabilizar a criação de um roteiro histórico da Festa de Sant’Ana com vistas a propiciar aos visitantes e moradores
de Caicó um contato com os principais monumentos e lugares significativos no contexto histórico e contemporâneo
da Festa.

CONCLUSÃO
Por sua relevância nacional na medida em que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira; por

Foto:

ser esta Celebração um dos momentos fundamentais na construção e na afirmação da identidade cultural da população

Natália Brayner, 2011.

do sertão norte-rio-grandense; por ser uma referência cultural de longa continuidade histórica que, todavia, se encontra
em constante processo reelaboração, sendo uma tradição que se reitera e se atualiza; por atender às diretrizes da Política
Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando temas da cultura de regiões historicamente pouco atendidas pela
ação institucional; e por tudo o mais que está demonstrado neste processo, sou favorável à inscrição, no Livro de Registro
das Celebrações, da Festa de Sant’Ana de Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte, como Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o nosso Parecer.

Brasília, 28 de outubro de 2010
Diana Dianovsky
Técnica - Coordenação de Registro
De acordo. À Coordenadora Geral de Identificação e Registro, para os demais
encaminhamentos.
Em 28 de outubro de 2010
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretora do DPI para os devidos encaminhamentos.
Em 28 de outubro de 2010
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O PROCESSO

O

presente Processo foi aberto em 11 de março de 2008 pelo Departamento do Patrimônio Imaterial a partir do
pedido de Registro, como Patrimônio Cultural do Brasil, da Festa de Sant’Ana, que é realizada anualmente, ao
final do mês de julho, na cidade Caicó, localizada no sertão do Rio Grande do Norte, região denominada Seridó.

Foto:
Maria Iglê, 2007.

O pedido foi feito pela Diocese de Caicó e pela Paróquia de Sant’Ana e veio acompanhado pelo termo de anuência
assinado por cidadãos seridoenses. A essas entidades, veio juntar-se, em ofício expedido em 17 de novembro de 2010, a
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Semece) da Prefeitura de Caicó (RN). Acompanha o requerimento o
Memorando no 014/08, da então Sub-regional e atual Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte, datado de 20

de fevereiro de 2008, dirigido ao Presidente do Iphan, subscrevendo o pedido e encaminhando toda a documentação que
o fundamenta.
A seleção da Festa de Sant’Ana como passível de Registro tem como suporte a extensa atividade de pesquisa e documentação
produzida a partir da aplicação da metodologia do INRC em um determinado território, o sertão do Rio Grande do Norte,
que resultou no Inventário Nacional de Referências Culturais do Seridó Potiguar.
A escolha dessa região para a realização do INRC está justificada na apresentação do relatório final:
A região do Seridó é lugar de destaque no cenário do sertão do Rio Grande do Norte, por sua história original, sua
religiosidade vivida no cotidiano, sua tradição culinária e festiva, motivos de orgulho dos filhos da terra de Sant’Ana.
Se, localmente, essa particularidade é reconhecida e valorizada, verificamos que não existiam ainda ações dos
órgãos governamentais para a promoção e a valorização da cultura local (p. 4).
A pesquisa foi coordenada pela Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte, a partir de projeto aprovado em
outubro de 2006 pelo Iphan, e foi realizada em 2007 e 2008 por professores e estudantes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e do Centro de Educação Federal Tecnológico do Rio Grande do Norte (Cefet-RN). A execução do
projeto foi administrada pela Fundação de Pesquisa e Ensino do Rio Grande do Norte (Funcern/Cefet).
Como informa em seu detalhado e denso Parecer conclusivo, a Técnica Diana Dianovsky, da Coordenação de Registro do
DPI, o Processo consta de dois volumes, constituídos pelo requerimento de Registro, acompanhado pelo termo de anuência
e pelo Memorando já citados, assim como a Nota Técnica no 06/2009, de 16 de junho de 2009, do DPI em que era solicitada
complementação de documentação, pelo Dossiê Descritivo (versões preliminares e final), pelo Termo de Cessão de Direito
de Uso de Imagem, além das correspondências de encaminhamento do Iphan. O pedido foi apresentado à Câmara do
Patrimônio Imaterial em sua 14a reunião, em 6 de agosto de 2009, e julgado procedente.
Os documentos resultantes da pesquisa figuram em Anexos, conforme relação a seguir:
> Anexo I – Relatório Final do Inventário da Cultura do Seridó/RN – versão impressa;
> Anexo II – Fichas do Inventário da Cultura do Seridó/RN – versão digital; Anexo III – Fichas do Inventário da Festa
de Sant’Ana de Caicó/RN – versão impressa;
> Anexo IV – Fichas de Inventário da Festa de Sant’Ana de Caicó/RN – versão digital;
> Anexo V – Fotos digitalizadas em DVD;
> Anexo VI – Filme Festa Sant’Ana de Caicó em DVD, com 21 minutos;
> Anexo VII – Filme Festa Sant’Ana de Caicó em DVD, com 39 minutos;
> Anexo VIII – Dossiê Descritivo e Diretrizes para o Plano de Salvaguarda – versão digital.
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A esse farto material, juntou-se o Parecer conclusivo da Coordenação de Registro, já mencionado, o Memorando no 633/10
do GAB/DPI, de 28 de outubro de 2010, que encaminha, para análise, o Processo ao Procurador-chefe da Procuradoria
Federal do Iphan, Dr. Antonio Fernando Alves Leal Neri, documentos complementares solicitados por essa Procuradoria,
e o Parecer no 23/2010-PF/Iphan/Sede/GAB, que conclui pela legalidade e pela procedência do pedido, estando portanto
atendidas todas as exigências relativas ao encaminhamento dos processos de Registro. Em 9 de novembro de 2010, constou
no Diário Oficial da União comunicação dando publicidade ao pedido de Registro da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) no Livro
das Celebrações e, decorridos os 30 dias regulamentares sem que tenha sido suscitado qualquer questionamento jurídico
ou apresentada qualquer manifestação contrária a ele, o Processo foi enviado à Coordenação do Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural, que, por designação do Presidente do Iphan, encaminhou-o a mim para relatar e submeter o pedido
ao referido Conselho, para decisão.

ANÁLISE DO PEDIDO
O processo de seleção do bem
A apreciação dos pedidos de Registro de bens culturais como Patrimônio Cultural Brasileiro deve se pautar, em primeiro
lugar, pela sua conformidade com a regulamentação existente até o momento: o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000,
e a Resolução 001, de 3 de agosto de 2006. Mas, além da elaboração de instrumentos legais adequados à natureza
dinâmica dos bens, a política de salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial que vem sendo implementada pelo DPI
desde sua criação, em 2003, tem como um de seus principais objetivos elaborar, aplicar e avaliar instrumentos técnicos e
metodológicos que viabilizem a identificação, a valorização, o apoio e o fomento a bens de natureza imaterial que sejam
“portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
Esses instrumentos têm como base alguns princípios que visam a nortear a política de salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial no sentido de atender tanto ao que foi estabelecido nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal quanto ao que
indica a experiência acumulada nos mais de 70 anos de existência das políticas de Patrimônio no Brasil.
Um dos princípios fundadores dessa política, tanto em nível nacional quanto em conformidade com a Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela Assembleia-geral da Unesco em 2003, da qual o Brasil
é signatário, é o da imprescindível participação da sociedade em todas as etapas mencionadas no parágrafo anterior.
Consequentemente, a perspectiva adotada para a seleção dos bens a serem registrados será necessariamente múltipla,
diversificada e contextualizada no tempo e no espaço, numa parceria entre o poder público e os diferentes segmentos
da sociedade, com destaque para os detentores desses bens, na expectativa de que esses sujeitos venham a se tornar
os protagonistas da salvaguarda de seu Patrimônio Cultural. Com essa finalidade, foi elaborada em 2000 a metodologia
do Inventário Nacional de Referências Culturais, base fundamental não apenas para a produção de conhecimento e
documentação sobre os bens culturais, como também para a identificação dos sentidos e valores a eles atribuídos por seus
produtores e por todos os grupos de algum modo a eles relacionados. Esses inventários, que podem ter recorte geográfico ou
temático, além de constituírem ponto de partida para uma “cartografia” das referências culturais identificadas no contexto
em questão, servem para indicar aqueles bens que apresentam, na interpretação dos indivíduos e grupos envolvidos,
significação particular, seja por concentrarem diferentes manifestações culturais de natureza material e imaterial, seja pelo
reconhecimento de sua importância enquanto constitutivos de uma identidade coletiva. É preciso observar que, na maioria
dos casos, esses dois aspectos estão presentes.
Na fase do inventário, ao poder público cabe organizar e, na medida de suas possibilidades, viabilizar esse processo
descentralizado de produção de informações, que, dado inclusive o fato de se tratar de metodologia de elaboração
relativamente recente, deve ser constantemente avaliada. Já na fase de Registro, a participação do poder público é
imprescindível, pois se trata de ato administrativo que, embora não limite direitos – como o tombamento – cria para
a instituição do Estado – no caso o Iphan – o compromisso de produzir documentação, divulgar e promover os bens
registrados, conforme expresso no art. 6o do Decreto 3.551/2000.
Como sabemos, na outorga do Registro, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural tem função deliberativa, e não
apenas consultiva, como no caso do tombamento. Portanto, os processos e critérios de seleção dos bens para Registro
devem ser claramente explicitados, na medida, inclusive, em que criam jurisprudência para decisões posteriores. Um aspecto
importante do papel do Conselho é o fato de que, nessa instância, cabe a discussão da atribuição de valor “nacional” ao
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bem proposto para Registro, em função do seu grau de representatividade no quadro da diversidade cultural do Brasil.
“Essas observações são importantes na medida em que, novamente, indicam o quanto a Festa de Sant’Ana de Caicó (RN)
extrapola seus significados locais e regionais para fazer sentido numa perspectiva mais ampla relacionada à formação da
sociedade brasileira”.
É, portanto, nessa linha – a de que a demonstração da procedência do pedido de Registro deve-se, em grande parte, à
adequação dos procedimentos de Instrução do Processo –, que analisaremos o pedido de Registro da Festa de Sant’Ana do
Caicó (RN), uma vez que consideramos que o rico e farto material produzido como resultado da sistemática de Instrução
do Processo e, especialmente, da aplicação do INRC, é exemplar no sentido de fornecer os subsídios necessários à avaliação
do pedido de Registro por parte deste Conselho.

Os aspectos legais e metodológicos
A documentação produzida contém referência a documentos que indicam ter sido a cidade de Caicó fundada entre os
séculos XVII e XVIII, sendo fato marcante a construção de capela dedicada a Sant’Ana. A realização da festa de forma
organizada, provavelmente, teria se iniciado em meados do século XVIII, o que comprova sua continuidade histórica,
requisito explicitado no parágrafo 2o do art. 1o do Decreto 3.551/2000. Como em várias outras situações – por exemplo, o
Círio de Nazaré –, a devoção à santa está associada a um mito de origem, no caso o da própria cidade de Caicó, mito que
atribui à santa a salvação de um vaqueiro ameaçado por um touro bravio. Segundo o Parecer de Diana Dianovsky, “este
mito de origem extrapola uma questão pontual do Seridó e se relaciona também com muitas outras narrativas míticas do
sertão brasileiro ao incluir os elementos do ‘vaqueiro’, da ‘água’, do ‘sertão’ e da ‘religiosidade’”. Lembramos que, no caso
do Círio de Nazaré, a devoção à santa, trazida pelos portugueses, do mesmo modo que a devoção a Sant’Ana e a tantos
outros santos, tem o seu mito de origem construído em torno da figura do caboclo Plácido José dos Santos.
O caráter coletivo do Pedido, requisito que deve ser atendido conforme exigência explicitada no item VII da Resolução 001
de 3 de agosto de 2006, fundamenta a sua legitimidade, sobretudo junto às entidades locais e à própria comunidade.
O caráter descentralizado da Instrução, recomendado no parágrafo 3o do artigo 3o do Decreto 3.551/2000, já constitui,
por si só, uma forma de salvaguarda, na medida em que envolve instituições locais habilitadas a utilizar a metodologia do
INRC num necessário processo de troca com a comunidade, o que tem vários efeitos positivos: a formação de pessoal local
na produção de conhecimento e na reflexão e na avaliação da metodologia, o envolvimento desses grupos na sugestão de
medidas de salvaguarda e a consequente valorização da Festa de Sant’Ana de Caicó (RN) como Patrimônio Cultural. Além
disso, na medida em que está inserido no Inventário da Cultura do Seridó, o bem “Festa de Sant’Ana” é apresentado em seu
contexto cultural mais amplo e em suas transformações ao longo do tempo, chamando-se, assim, a atenção para aspectos
que o foco exclusivo na Festa poderia deixar passarem desapercebidos. O inventário apontou, por exemplo, a importância,
entre as expressões da cultura imaterial do Seridó, da tradição oral – de caráter jocoso e mítico – e das múltiplas formas de
devoção religiosa, o que constitui, sem dúvida, um ambiente propício à preservação e à promoção da Festa de Sant’Ana.
Finalmente, o caráter transitório da inscrição, que, conforme determina o art. 7o do Decreto 3.551/2000, obriga o Iphan a
fazer reavaliação dos bens registrados no máximo a cada dez anos, constitui o reconhecimento tanto do caráter dinâmico
do Patrimônio Imaterial, o que implica a possibilidade de que as transformações por que o bem venha a passar possam levar
à sua descaracterização ou mesmo ao seu desaparecimento. Isso porque sua preservação não se apoia em instrumento de
proteção legal, e, sim, no interesse de seus detentores em reproduzi-lo e na existência das condições materiais e simbólicas
para sua continuidade.

A construção do objeto de Registro
Os elementos a serem objeto de Registro como constitutivos da Festa de Sant’Ana foram discriminados com base nas
quatro categorias que constam do Decreto 3.551/2000. No caso em questão, as celebrações, como disposto no art. 1o,
são entendidas como “rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e
de outras práticas da vida social”. Às manifestações de cunho devocional da Festa de Sant’Ana, agregam-se – do mesmo
modo que se verificam no Círio de Nazaré e na Festa do Divino de Pirinópolis – eventos de cunho social, diversas formas
de expressão, produtos de saberes e fazeres e também lugares, constituindo um conjunto de bens cuja manifestação e
visibilidade se concentram no período de duração da Festa, que se estende por dez dias e costuma reunir mais de 100
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mil pessoas. Segundo o Dossiê Descritivo produzido pela Superintendência do
Iphan no Rio Grande do Norte, “os festejos em homenagem a Sant’Ana de
Caicó acontecem sempre a partir da quinta-feira que antecede o dia 26 de julho,
dia de Sant’Ana no calendário litúrgico, tendo seu encerramento no primeiro
domingo subsequente, com a realização da procissão.”
Todos os eventos relacionados à festa são coordenados por uma Comissão,
composta de 40 membros não fixos, que é subdividida em subcomissões
responsáveis pela organização de cada um desses inúmeros eventos, outro traço
comum às celebrações religiosas já registradas e também a muitas outras festas
que se realizam em território brasileiro. Cumpre salientar que esses eventos têm
se multiplicado à medida que a Festa vem crescendo em afluência e repercussão,
constituindo, inclusive, uma oportunidade de reunião entre famílias e pessoas
que retornam à cidade para encontros de congraçamento.
No Parecer de Diana Dianovsky, são sugeridos os seguintes elementos para
Registro:
Foto:

> O ciclo de preparação da Festa de Sant’Ana, que inclui as Peregrinações Rurais e Urbanas e seus rituais de missa

Maria Iglê, 2007.

e procissão, assim como o Encontro das Imagens Peregrinas e a Peregrinação a Sant’Ana “Caravana Ilton Pacheco”;
> A abertura oficial da Festa marcada por caminhada solene, quando o estandarte de Sant’Ana é hasteado em
mastro localizado em frente à Catedral;
> As programações socioculturais promovidas tanto pela paróquia quanto pelo governo e pela população em geral.
Alguns exemplos são o Jantar e a Feirinha de Sant’Ana, o Arrastão da Juventude, a Marcha dos Idosos, o Baile dos
Coroas, a Festa da Juventude, eventos na Ilha de Sant’Ana, a Festa do Reencontro, Festas dos ex-alunos;
> As novenas, as bênçãos, as missas e os demais ritos litúrgicos e expressões culturais a eles relacionados, como o
Ofício de Sant’Ana e o Hino de Sant’Ana;
> A Cavalgada e o Leilão de Sant’Ana, expressão de devoção dos vaqueiros e de rememoração;
> A Carreata de Sant’Ana, momento em que os motoristas, caminhoneiros, motoqueiros, ciclistas e pedestres
seguem em cortejo para receber bênção e acompanhar a novena em sua homenagem;
> A Missa Solene na qual ocorre também o fim da ornamentação do andor;
> O momento do “beija” que ocorre antes e depois da Procissão Solene;
> A Procissão de encerramento da Festa de Sant’Ana quando o andor circula pela cidade.

A esses eventos se acrescentam:
> Os ofícios e modos de produção tradicionais das “comidas” do Seridó potiguar e dos muitos artesanatos
sertanejos, como os bordados do Seridó;
> Os diversos lugares significativos para a história e a identidade seridoense, em geral, e caicoense em particular,
como o Poço de Sant’Ana.
> As músicas, os Hinos, os poemas e demais formas de expressão do sertão norte-rio-grandense.

Essa multiplicidade de elementos – alguns já solidamente incorporados à tradição da Festa, como a Procissão Solene que
a encerra, e outros bastante recentes – atesta o caráter dinâmico dessa celebração, numa demonstração inequívoca de
sua vitalidade. Por outro lado, como mais uma vez bem observa Diana Dianovsky, baseada no documento “Diretrizes
para o Plano de Salvaguarda da Festa de Sant’Ana”, produzido por Ana Cristina Oliveira e Cyro H. de A. Lins, em 2010,
“há uma grande preocupação em se estabelecer um ‘crescimento sustentável’ que cuide para que ela não se torne mera
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espetacularização”. A importância de se chamar a atenção da população mais jovem para os múltiplos sentidos da festa,
enfatizando seu caráter essencialmente devocional, é outra preocupação expressa na documentação produzida, assim
como questões relacionadas à organização da Festa e à difusão de informações a seu respeito.
As medidas de salvaguarda
Nesse sentido, são recomendadas nos diferentes documentos, e particularmente no texto mencionado acima, algumas
medidas de salvaguarda, entre as quais destacamos:
> Criação de um “Comitê Gestor” que integre os diferentes atores que participam da organização da Festa:
representantes da paróquia, dos poderes públicos, da iniciativa privada, de setores da comunidade;
> Recuperação dos lugares históricos relacionados à Festa, particularmente do local denominado “Poço de
Sant’Ana”;
> Formulação de projetos voltados para a transmissão dos saberes das mestras de chouriço – comida tradicional
que figura no cardápio típico da Festa – e de bordados;
> Elaboração de plano de divulgação e promoção da Festa e da cultura da região em vários níveis: junto à rede
escolar, junto aos órgãos e agências de turismo, e junto à sociedade em seu sentido mais amplo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, endosso plenamente a observação expressa na Conclusão do Dossiê Descritivo: “Diante da grandeza e
magnitude dessa festa que já existe há mais de 200 anos não se pode deixá-la passar desapercebida dos brasileiros, pois
algo que persistiu há tanto tempo merece e deve continuar sendo preservado para as gerações futuras” (p. 108).
A essa justificativa, acrescento todas as considerações feitas pelos conselheiros Arno Wehling, em seu Parecer sobre o
pedido de Registro do Círio de Nazaré em Belém do Pará, de 30 de setembro de 2004, e Ulpiano Bezerra de Menezes, sobre
a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Goiás, de 25 de abril de 2010, que apresentam reflexões sobre o sentido e a
importância das celebrações na vida social. Acredito inclusive que a proposta do DPI de desenvolver estudos no sentido de
criar um quadro referencial para a avaliação das propostas de Registro de festas e celebrações – como já vem sendo feito
em relação às comidas – poderá contribuir com valiosos subsídios para a análise de manifestações que se reproduzem em
diferentes locais do país, como os reisados, as congadas, as festas do Divino Espírito Santo e também, em certa medida, as
celebrações relacionadas à devoção de santos.

Foto:
Natália Brayner, 2011.

Enfim, por todas as razões apresentadas, manifesto-me inteiramente favorável à inscrição da Festa de Sant’Ana de Caicó
(RN) no Livro de Registro das Celebrações como Patrimônio Cultural do Brasil.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2010
Maria Cecilia Londres Fonseca
Conselheira
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COMPLEXO CULTURAL DO
BUMBA MEU BOI DO MARANHÃO
PARECER TÉCNICO

T

rata-se do Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.007272/2008-61 sobre o
Registro do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, aberto neste Departamento, em 20 de maio de
2008, a partir da solicitação da Comissão Interinstitucional de Trabalho – composta pela então 3a Superintendência

Regional do Iphan e atual Superintendência do Iphan no Maranhão, Secretaria de Estado de Cultura, Fundação
Municipal de Cultural, Comissão Maranhense de Folclore, Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular da UFMA,
representantes dos Grupos de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada, Matraca, Zabumba, Costa de mão, Orquestra
e de Bois Alternativos – com a anuência dos representantes e membros de grupos de Bumba Meu Boi e da comunidade.
Acompanha o requerimento o Memorando no 078/08 Iphan (MA) de 30 de abril de 2008 dirigido ao Presidente do Iphan,

no qual a Superintendência do Iphan no Maranhão encaminha documentação e material.
O requerimento para Registro do bem cultural em tela foi emitido em 14 de abril de 2008, porém essa manifestação já
havia sido objeto de ação institucional. Entre os anos de 2001 e 2004, foi realizado o Inventário Nacional de Referências
Culturais sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão; não resultando em qualquer ação subsequente. Em 2006, motivada pelas
discussões sobre o Registro do Boi-bumbá de Parintins, a possibilidade de se registrar o Bumba Meu Boi do Maranhão foi
novamente indicada na 6a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial. A parti daí, a então 3a Superintendência Regional
do Iphan, atual Superintendência do Iphan no Maranhão, passou a suscitar o debate da questão, procurando se reunir,
em diversas ocasiões, com grupos e instituições ligadas ao Bumba Meu Boi durante o ano de 2007 principalmente. As
reuniões apontaram alguns encaminhamentos. Um deles indicava a necessidade de complementar o INRC elaborado
anteriormente, tendo sido feito a partir de 2007. Em 2008, foi formalizado o pedido de Registro do Complexo Cultural do
Bumba Meu Boi do Maranhão por meio de requerimento da Comissão Interinstitucional de Trabalho. A complementação
da pesquisa e a elaboração do Dossiê Descritivo, das fotografias e do videodocumentário foram realizadas de fins de
2007 até início de 2011, quando o material final da Instrução técnica do pedido de Registro do Bumba Meu Boi do
Maranhão foi remetido a este Departamento. Esta é uma breve descrição do longo processo que procuramos historiar
a seguir.
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O HISTÓRICO DO PROCESSO
Entre os anos de 2000 e 2006, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) desenvolveu o projeto de
pesquisa Celebrações e saberes da cultura popular com a finalidade de ser uma experiência piloto da metodologia
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Este projeto1 tinha como linhas de pesquisa a explicitação da

Foto da esquerda e
acima: Edgar Rocha,
2007.

diversidade cultural presente na unidade nacional. Dessa forma, as pesquisas abarcaram elementos culturais que fossem
comuns a diversas manifestações, mas que apresentassem particularidades dentro de sistemas culturais distintos. Por
isso, iniciou-se o trabalho com os complexos culturais em que a figura do boi fosse referência cultural; os sistemas
culinários, baseados no feijão e na mandioca; o artesanato, em barro; e ainda os sistemas musicais em que as violas e
as percussões fossem referências.2 Foi nesse contexto que se começou a trabalhar com o bumba meu boi maranhense
enquanto bem cultural de natureza imaterial.
O INRC do Bumba Meu Boi do Maranhão, especificamente, se desenvolveu de 2001 a 2004. A equipe de pesquisa
era formada, principalmente, por dois pesquisadores com experiência prévia no campo em questão e com o apoio de
técnicos do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Luciana Carvalho e Gustavo Pacheco, os pesquisadores do
INRC, 3 afirmaram que, entre os muitos recortes que a pesquisa sobre o boi do Maranhão possibilitava, optou-se por um
escopo abrangente, tanto em termos espaciais quanto quantitativos, que se pautasse nas representações e categorias
nativas. Nesse sentido, a pesquisa foi direcionada a incorporar o maior número de grupos de bumba meu boi dentro da
maior extensão geográfica possível.
1. VIANNA, Letícia R. “Patrimônio imaterial: legislação e inventários culturais. A experiência do projeto Celebrações e saberes da cultura popular”. In: LONDRES,
Cecília et al. Celebrações e saberes da cultura popular: pesquisa, inventários, crítica, perspectivas. Rio de Janeiro: Funarte/Iphan/CNFCP, 2004, p. 16. (Encontros
e Estudos, 5). Disponível em: <http://www.cnfcp.gov.br/pdf/Patrimonio_Imaterial/Patrimonio_Imaterial_Legislacao/CNFCP_patrimonio_cultural.pdf>. Acesso
em: 11 abr. 2011.
2. Ao todo, o projeto Celebrações e saberes da cultura popular inventariou as cerâmicas de Candeal (MG) e de Rio Real (BA); o bumba meu boi do Maranhão;
a Festa do Divino maranhense no Rio de Janeiro; o artesanato de cuias no Baixo Amazonas; a farinha de mandioca e o tacacá no Pará; e o modo de fazer a
viola de 10 cordas do Alto e Médio São Francisco em Minas Gerais. Outros inventários realizados pelo projeto e que resultaram em bens registrados pelo Iphan
como Patrimônio Cultural do Brasil foram: o ofício das baianas de acarajé, o modo de fazer a viola de cocho de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o jongo
na Região Sudeste. CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR (Brasil). Ações de pesquisa. Patrimônio Imaterial. Disponível em: <http://www.
cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=49>. Acesso em: 11 abr. 2011.
3. CARVALHO, Luciana; PACHECO, Gustavo. “Reflexões sobre a experiência de aplicação dos instrumentos do Inventário Nacional de Referências Culturais”. In:
LONDRES, Cecília et al. Celebrações e saberes da cultura popular: pesquisa, inventários, crítica, perspectivas. Rio de Janeiro: Funarte/Iphan/CNFCP, 2004. p. 26-27.
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Assim, foi estabelecido, para os fins do INRC, o Estado do Maranhão como “sítio” e as regiões de São Luís, Munim,
Guimarães, Baixada e o Município de Cururupu como “localidades”. Com isso, refletiu-se a categorização nativa que
associa determinados sotaques (estilos)4 a certas regiões. A pesquisa, então, se realizou em 13 municípios maranhenses
de um total de 217: São Luís, Paço do Lumiar, Viana, Cedral, Mirinzal, Matinha, Cururupu, Guimarães, Rosário, Axixá,
Presidente Juscelino, Central do Maranhão e Penalva.5
Dentro do grande espectro de grupos do bumba-boi, Carvalho e Pacheco selecionaram quais deles seriam inventariados a
partir das suas próprias impressões de campo e das sugestões dos colaboradores do Centro de Cultura Popular Domingos
Vieira Filho. Em São Luís, a equipe inventariou o que considerou como os dois grupos mais representativos de cada sotaque,
procurando respeitar as particularidades de cada grupo – com exceção do boi de orquestra que foi classificado em uma
localidade à parte. No interior, a equipe escreve que a situação era mais homogênea, de forma que foram pesquisados os
grupos do sotaque predominante de cada localidade, apesar de existirem grupos de diferentes sotaques. A pesquisa, então,
contemplou 36 grupos de bumba meu boi de cinco sotaques, sendo 12 grupos em São Luís e 24 em municípios do interior,
especialmente das regiões da Baixada e do litoral ocidental maranhense.
Carvalho e Pacheco sublinham uma interessante questão a ser levada em consideração na apreciação da pesquisa, uma
vez que problematizam o próprio recorte escolhido, isto é, a abordagem do bumba meu boi através dos seus grupos. Pois,
é preciso ressaltar o caráter aberto e não definitivo dessas formações sociais, cuja existência está condicionada
à manutenção de laços e relações que muitas vezes ultrapassam a própria brincadeira. A pesquisa etnográfica
mostrou que os grupos se transformam e se dissolvem por motivos diversos, revelando um ciclo de vida dinâmico.6
O INRC do Bumba Meu Boi do Maranhão realizado pelo CNFCP foi concluído em 2004 com o indicativo para Registro
de dois bens culturais: o Bumba Meu Boi no Livro de Registro das Celebrações e as comédias Bumba Meu Boi no Livro de
Registro das Formas de Expressão. Contudo, naquela ocasião, o pedido de Registro não foi feito, aparentemente devido à
falta de articulação com a comunidade produtora da manifestação cultural que não havia se apropriado do instrumento
legal do Registro.7
Durante a 6a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que ocorreu no Rio
de Janeiro no dia 6 de junho de 2006, o Registro do Bumba Meu Boi do Maranhão foi novamente mencionado no bojo dos
informes sobre o andamento do Registro do boi-bumbá de Parintins. O conselheiro Roque Laraia teceu comentários sobre a
origem europeia do boi e a manifestação açoriana do Boi de Mamão em Santa Catarina. Isso parece ter levado a discussão
rumo a outras manifestações de boi, pois a então diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial, Márcia Sant’Anna,
relembrou o INRC do Bumba Meu Boi do Maranhão e a necessidade de retomar a discussão sobre as manifestações
culturais em que o boi é um elemento central.
Márcia [Sant’Anna] voltou a propor a retomada da discussão sobre o Registro do Boi do Maranhão, aproveitando-se a discussão e a pesquisa no Amazonas. Defendeu a realização desse Registro [do boi do Maranhão] antes do
Registro de Parintins, ou da expressão amazônica do Boi, tal como sugeriu o Prof. Roque Laraia. Fechando este
ponto da pauta, foi acordado que: 1) o processo de Registro do Boi de Parintins pode seguir tal como proposto
pelo DPI, isto é, a partir do inventário da expressão amazônica do Boi, focada no médio Amazonas; 2) a discussão
do Registro do Boi do Maranhão será retomada nesse processo, buscando-se sua concretização a partir do trabalho
feito pelo CNFCP e da mobilização dos interessados locais.8
No segundo semestre de 2006, a então 3a Superintendência Regional do Iphan, atual Superintendência do Iphan no
Maranhão, iniciou os trabalhos para a mobilização dos grupos produtores da manifestação cultural em tela – inclusive,
porque algumas instituições maranhenses, que atuam com cultura popular, mostraram interesse no possível Registro do
Bumba Meu Boi. Então, a equipe da Superintendência e representantes das instituições locais, com a participação eventual

4. A definição dos sotaques e a estrutura dos grupos de bumba meu boi são estabelecidas mais adiante, na seção “O bumba meu boi do Maranhão”, que visa
a resumir os resultados da Instrução técnica do Processo em tela e assim caracterizar o bem cultural que se pretende ver registrado.
5. Processo administrativo, fl. 14.
6. CARVALHO, Luciana; PACHECO, Gustavo. op. cit., p. 27.
7. Processo administrativo, fl. 14.
8. Anexo 3, grifo nosso.
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Diversas reuniões estão documentadas nos autos do processo,9 nas quais é possível perceber o empenho com que a questão
foi tratada pela Superintendência. Essas memórias ajudam também a identificar os caminhos percorridos, as estratégias de
pesquisa e os encaminhamentos. Logo na primeira reunião, por exemplo, apresentou-se a questão do recorte da pesquisa.
Indicou-se que o INRC elaborado no bojo do projeto Celebrações e Saberes priorizou, tanto os grupos, como mencionado
acima, quanto os elementos da brincadeira; resultando daí o projeto de incentivo ao artesanato do Bumba Meu Boi.
Nessa reunião, discutiu-se muito o espaço que as comédias do Bumba-boi tiveram no primeiro INRC e viriam a ter na
sua complementação e no pedido de Registro. Disso resultou a indicação de que deveria haver um Plano de Salvaguarda
específico para as práticas performáticas do boi do Maranhão, mas o Registro deveria ser do Complexo Cultural do Bumba
Meu Boi, enquanto uma celebração.10
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de Luciana Carvalho e de representantes desse Departamento, começaram a se reunir a partir de outubro de 2006, para
discutir os encaminhamentos do pedido de Registro.

A partir deste momento se estabeleceu o que viria a ser a Comissão Interinstitucional de Trabalho que, de acordo com o
Protocolo de Intenções assinado em abril de 2007, tinha o
objetivo de desenvolver condições institucionais para a realização dos trabalhos de complementação do Inventário
Nacional de Referências Culturais do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, produção de
documentário audiovisual, documentação fotográfica e elaboração do Dossiê para a Instrução do Processo de
Registro do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão como Patrimônio Cultural do Brasil e mobilização
dos grupos produtores da brincadeira para esclarecimento sobre a proposta de Registro.11
Nessas reuniões foram colocadas as necessidades de complementação do INRC anteriormente realizado, pois se considerou
que elementos importantes não tinham sido inventariados. Assim, deveria contemplar os “bois alternativos” e grupos de
regiões que não haviam sido pesquisadas. Diversos outros pontos para aprofundamento do INRC foram apresentados: a
revisão das relações de bibliografia e acervo museológico; um estudo específico sobre a musicalidade do Bumba Meu Boi
por especialista; a questão da confecção de instrumentos artesanais e sua substituição por industrializados; atualização
da parte sobre o artesanato, o bordado do couro do Boi; e a feitura da carcaça que o sustenta. Discutiu-se a própria
forma de apresentação do pedido de Registro com, por exemplo, a inclusão de um álbum de fotografias produzidas
profissionalmente.
A Comissão considerou que o pedido de Registro deveria contemplar o Bumba Meu Boi em todos os seus aspectos, uma
vez que esta manifestação é um complexo cultural. Diversos saberes e variadas formas de expressão ocorrem por todo o
Estado do Maranhão durante, principalmente, os ciclos das festas juninas. Portanto, considerou-se que o pedido de Registro
deveria ser do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão enquanto uma celebração que reúne ofícios artesanais
(bordados, carcaça do boi, máscaras, bichos e instrumentos), personagens (miolo, bichos, cabeceira, tapuio, vaqueiro,
índios etc.), apoiadores, universo místico-religioso, como os mitos, os bois de terreiro e o catolicismo popular, expressões
musicais (toadas), performances (autos e comédias) e múltiplas formas de expressão do boi, como grupos parafolclóricos,
Bois de Verão, Bois de Carnaval e Bois de Reis.12 Para tanto, decidiu-se expandir a área geográfica pesquisada de forma a
incluir mais 50 municípios do Estado do Maranhão.13
As reuniões de trabalho da Comissão também serviram para pensar formas de ação junto aos grupos. Assim, a Comissão
estabeleceu a articulação com grupos de Bumba Meu Boi para explicitar o que é a política do Iphan em relação ao Patrimônio
Imaterial e também para mobilizá-los em torno do pedido de Registro do Bumba Meu Boi do Maranhão. Os eventos com
os grupos – quatro no total – também estão documentados nos autos do processo14 com memória da reunião, lista de
presença e fotos impressas e em meio digital.15

9. Processo administrativo, fl. 79-97.
10. Processo administrativo, fl. 79.
11. Processo administrativo, fl. 4.
12. Processo administrativo, fl. 14.
13. Processo administrativo, fl. 16.
14. Processo administrativo, fl. 98-117.
15. Anexo 10.
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Foto: Edgar Rocha, 2007.
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Durante essas reuniões, os grupos votaram também em um representante de cada sotaque para integrar a Comissão
Interinstitucional de Trabalho, aumentando, dessa forma, a participação no processo de Registro dos produtores da
manifestação cultural em questão. Inclusive, a proposta era a de que esses representantes – seis no total – auxiliassem
na seleção dos grupos a serem pesquisados na complementação do INRC.16 A leitura das memórias das reuniões ajuda a
pensar, inclusive, algumas ações para a salvaguarda do bem. Os grupos do interior do Maranhão do sotaque da Baixada,
por exemplo, são eclipsados pelos grupos de São Luís e, de acordo com um representante do Município de Penalva, seria
importante que fossem feitas ações, na Baixada, para a valorização daqueles grupos. Alguns perguntaram quais seriam
os benefícios se o Bumba Meu Boi fosse registrado como Patrimônio Cultural do Brasil; demonstraram preocupação com
a exclusão de grupos mais recentes ou mesmo com os critérios de seleção dos grupos para a fase de complementação da
pesquisa. Dessa maneira, foram sendo construídos, junto aos grupos, os entendimentos e se estabeleceram relações para
que o processo de Registro pudesse correr com o necessário envolvimento da comunidade produtora do bem.
A etapa de complementação da pesquisa foi realizada durante os anos de 2007 e 2008. Nos autos do Processo, constam
alguns relatórios de pesquisa17 que, assim como as memórias das reuniões, mostram as dificuldades enfrentadas para
coordenar a equipe e realizar a filmagem e a edição dos vídeos, assim como o tratamento do material. Um dos problemas
foi o descumprimento do Termo de Cooperação por parte dos membros da Comissão Interinstitucional de Trabalho, o
que, de acordo com o requerimento de Registro,18 atrasou em seis meses o início das pesquisas para a complementação
do INRC. Além da complementação do INRC, foram contratados pesquisadores para auxiliar na pesquisa, na redação do
Dossiê Descritivo e para realizar estudos sobre as danças e as músicas do Bumba-boi; houve também aquisição, por compra
ou doação, de material bibliográfico, audiovisual e fonográfico sobre a manifestação cultural.19 Essas informações auxiliam
na compreensão das características específicas e da própria composição final do material produzido e acumulado durante
a Instrução técnica do pedido de Registro.
O processo em tela tem um histórico peculiar devido ao longo tempo que levou para se concretizar. Deve-se considerar
também que o estabelecimento de marcos legais para o reconhecimento e a preservação da face imaterial do Patrimônio
Cultural ocorreu há apenas 11 anos, em 2000, com o Decreto no 3.551. Já houve três instrumentos que regulamentaram o
Decreto: a Portaria no 052, de 4 de maio de 2001, a Portaria no 208, de 24 de julho de 2002 e a Resolução no 001, de 3 de
agosto de 2006, esta última ainda em vigor. Assim, ao tempo que se estabeleciam diálogos para o Registro do Bumba Meu
Boi do Maranhão, os procedimentos administrativos ainda estavam sendo formulados e consolidados.
Em fevereiro de 2011, quando a Instrução técnica chegou ao fim e seus produtos foram remetidos a este Departamento,
foi verificado que o exame preliminar da pertinência do pedido de Registro não havia sido realizado formalmente pela
Câmara do Patrimônio Imaterial, como estabelecido pelos Art. 5o e 6o da Resolução no 001/06. Portanto, sob orientação do
Procurador-chefe do Iphan, Dr. Antônio Fernando Neri, foi realizada uma consulta aos Conselheiros membros da Câmara
do Patrimônio Imaterial através de correspondência eletrônica, na qual se posicionaram pela pertinência do Registro do
Bumba Meu Boi do Maranhão.20
A indicação dessas opções de encaminhamento e de pesquisa pode soar longa para os fins deste Parecer. Contudo, sentimonos impelidos a fazê-la devido à própria característica da documentação acumulada durante o processo em tela e também
por auxiliar na compreensão do processo tal como se encontra estruturado. Esses documentos explicitam o grande trabalho
institucional empenhado na patrimonialização desse bem cultural desde a conformação do requerimento de Registro até
a definição do objeto, os necessários ajustes a serem feitos na pesquisa e a maneira pela qual se deu a participação dos
grupos. Dessa maneira, é possível perceber as estratégias adotadas durante o Processo e fornecer subsídios para se pensar
a própria construção narrativa do Patrimônio Cultural do Brasil – alvo de diversos estudos acadêmicos, principalmente nos
últimos trinta anos.21

16. Anexo 5a-g.
17. Anexo 14.
18. Processo administrativo, fl. 16.
19. Para uma breve descrição do material acumulado na pesquisa, ver Dossiê Descritivo, p. 72.
20. Incorporada aos autos do processo administrativo, 161-180 e 192.
21. Alguns dos principais trabalhos são: GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda. Rio de Janeiro: UFRJ/Iphan, 1996; e FONSECA, Maria Cecília
Londres. O patrimônio em processo. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ/Brasília: Iphan, 2005.
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representantes e membros de grupos de Bumba Meu Boi e da comunidade, Protocolo de Intenções assinado pelos membros
da Comissão Interinstitucional de Trabalho, Bumba Meu Boi do Maranhão: informações básicas, Relatos de Reuniões, consulta
à Câmara do Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para exame preliminar do pedido e do
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O corpo do processo, em dois volumes, está constituído pelo requerimento de Registro, cópia de parte das anuências dos

Dossiê Descritivo, além das correspondências de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos
ou produzidos pela pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos do Processo:
> Anexo 1
a) Anuência;
b) Anuência;
> Anexo 2 – Termos de Autorização de Uso de Imagem;
> Anexo 3 – Documentação relativa ao Bumba Meu Boi do Maranhão anterior ao pedido de Registro;
> Anexo 4 – DVD – Arquivos do Dossiê e demais materiais de pesquisa (versão digital);
> Anexo 5
a) INRC v. I: F10 Ficha de Sítio e A1 Bibliografia;
b) INRC v. II: A2 Registros Audiovisuais;
c) INRC v. III: A5 Acervo Museológico;
d) INRC v. IV: F11 Localidade, A3 Bens Culturais Inventariados e A4 Contatos;
e) INRC v. V: F11 Localidade, A3 Bens Culturais Inventariados e A4 Contatos;
f) INRC v. VI: F11 Localidade, A3 Bens Culturais Inventariados e A4 Contatos;
g) INRC v. VII: F20 Celebrações, F40 Formas de Expressão e F60 Ofícios e Modos de Fazer;
> Anexo 6 – Pesquisa Especializada Música;
> Anexo 7 – Pesquisa Especializada Coreografia;
> Anexo 8
a) Bumba-boi: festa e devoção no brinquedo do Maranhão – Documentário 28’;
b) Bumba-boi: festa e devoção no brinquedo do Maranhão – Documentário 38’;
c) Bumba-boi: festa e devoção no brinquedo do Maranhão – Documentário 59’;
> Anexo 9
a) Fotografias (alta resolução) – versão digital;
b) Fotografias – Álbum 01;
c) Fotografias – Álbum 02;
d) Fotografias – Álbum 03;
> Anexo 10 – CD-ROM Reuniões de representantes de grupos de bumba meu boi: fotografias;
> Anexo 11 – DVD interativo – Bumba Meu Boi Patrimônio Imaterial, INRC CNFCP;
> Anexo 12 – DVD Batizado e Comédia do Boi da Fé em Deus, INRC CNFCP;
> Anexo 13 – DVD Entrevistas (Orquestra), INRC CNFCP;
> Anexo 14 – Relatórios de Trabalho.

Desse modo, o conhecimento sobre o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão e os requisitos para seu Registro
estão contemplados no presente processo, em conformidade com o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, e com a
Resolução no 001, de 3 de agosto de 2006.
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O BUMBA MEU BOI DO MARANHÃO
Foto:
Edgar Rocha, 2007.

Para bem descrever o Bumba Meu Boi do Maranhão, é preciso antes situá-lo no conjunto de festas populares brasileiras.
Em As grandes festas, Cavalcanti procura pensar estruturalmente as características comuns dos diversos folguedos. As
cores, os cheiros, os ritmos, as danças – tão presentes nesses eventos – compõem a dimensão estética e as múltiplas
formas de expressão, que os torna especialmente apropriados para a manifestação da história, dos valores, conflitos e
da dinâmica social dos grupos e dos locais onde ocorrem. Nas palavras de Cavalcanti, as festas populares “não resolvem
conflitos e desigualdades, mas expressam uma face da coletividade que se superpõe a essas diferenças”. Cavalcanti segue
indicando os demais elementos de natureza simbólica das festas populares como o tempo da vivência social que acionam.
Um tempo que mantém relações com o cotidiano, uma vez que as festas requerem grandes preparativos e mobilização,
e também que se afasta da vida corriqueira e introduz os brincantes em um tempo especial. A antropóloga afirma, ainda,
que as transformações nos elementos festivos ocorrem através dos movimentos intrínsecos da própria manifestação, pois
as festas, ao se repetirem ano a ano, trazem algo novo que, paulatinamente, as modifica, as recompõem e até mesmo
as reinventam. As festas se constituem, então, como elementos ativos na (re)construção das identidades, da história e da
memória das pessoas e dos lugares.
Entre essas grandes festas populares do Brasil, encontram-se algumas em que a figura do “boi” é o elemento central.
Na verdade, de acordo com o Dossiê Descritivo (p. 11-13), o boi já era objeto de culto em diversas sociedades do mundo
desde a pré-história. No Brasil as “festas do boi” ocorrem em todas as regiões do território nacional. São brincadeiras como
o Bumba Meu Boi, o Boi-bumbá, o Boi Surubi, o Boi Calemba, o Boi de mamão, o Boi Pintadinho, o Boi Maiadinho, o
Boizinho, o Boi Barroso, o Boi Canário, o Boi Jaraguá, o Boi de Canastra, o Boi de Fita, o Boi Humaitá, o Boi de Reis, os Reis
de Boi, o Boi Araçá, o Boi Pitanga, o Boi Espaço e o Boi de Jacá, entre outros. O Dossiê Descritivo enfatiza que, a despeito
da diversidade das manifestações e dos seus nomes, existem elementos análogos entre elas. O Dossiê (p. 16-22) traça,
inclusive, quais são as aproximações e distinções das muitas “festas do boi” em relação ao Bumba Meu Boi do Maranhão
especificamente. Disso, destacamos que uma das diferenças apontadas é o momento do ano em que ocorrem as festas.

320

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

Em geral, no norte do país, as festas ocorrem durante o ciclo junino, assim como o Bumba Meu Boi do Maranhão. Já nos
demais estados do Nordeste, essas festas ocorrem em maior concentração durante as comemorações do ciclo natalino. No
Sudeste, essas festas acontecem em menor escala do que nas outras regiões e são realizadas durante o Carnaval. No Sul,
o Boi de Mamão de Santa Catarina e Paraná e o Boizinho do Rio Grande do Sul também ocorrem no ciclo natalino. Já no
Centro-Oeste, encontrou-se apenas um registro de festejos do boi no início do século XX. Esse “calendário” não é rígido,
e ocorrem manifestações do boi em outros momentos do ano em todo o país.
A estrutura da apresentação das manifestações culturais relacionadas ao boi em todo o Brasil inclui um boi – artefato feito
de algum tipo de madeira, conforme a região, com chifres e cobertura de pano, animado por um miolo que lhe empresta
movimentos, enquanto o folguedo é executado com música, dança e dramatização. Há diversos enredos de acordo com o
local, sendo uns mais simplórios e outros assumindo maior complexidade na composição dos personagens e no desenrolar
da trama que gira em torno da morte e ressurreição do boi (Dossiê Descritivo, p. 17).
É possível encontrar registros históricos da existência dessas manifestações nas regiões Norte, Nordeste e Sul já no século
XIX. A origem desses festejos, no Brasil, já foi debatida no âmbito acadêmico sem, contudo, terem chegado a um consenso.
O Dossiê Descritivo (p. 13-15) mapeou brevemente esse debate entre os antropólogos, os etnólogos e os folcloristas,
principalmente, no fim do século XIX e início do XX. Há antropólogos da Escola Nina Rodrigues, como Arthur Ramos, que
consideravam o Bumba Meu Boi reminiscente das práticas africanas, mais especificamente do totemismo bantu. Enquanto
que, para Amadeu Amaral, por exemplo, as raízes do Bumba Meu Boi estavam no próprio Brasil a partir dos homens
escravos e trabalhadores rurais. Outros, como Renato Almeida e Câmara Cascudo, consideravam que o Bumba Meu Boi é
uma fusão de elementos de origem portuguesa e indígenas. Já Mário de Andrade acreditava que a gênese do festejo estava
na Península Ibérica. Não cabe aqui fazer a revisão bibliográfica desta discussão, apenas indicar que a extensa discussão
sobre a origem do Bumba Meu Boi demonstra que esta manifestação não tem uma base territorial tão marcada quanto se
pode supor. Os festejos do boi são manifestações muito difundidas, encontradas em diversos lugares não só do Brasil, mas
do mundo e, por isso, são intensamente compartilhadas.
O objeto que se quer ver registrado, no processo em tela, é o Bumba Meu Boi que ocorre em todo o Estado do Maranhão,
no Nordeste do Brasil. Ainda que as festas do boi sejam muito difusas, existem determinadas especificidades locais: o boi
do Maranhão, por exemplo, comporta diversos estilos de brincar – chamados de sotaques – sem que, contudo, se tornem
manifestações distintas. Nos dias atuais, o Bumba Meu Boi é feito por muitas pessoas, homens e mulheres, de diferentes
classes sociais e que atuam profissionalmente como estivadores, pescadores, trabalhadores rurais e pequenos comerciantes.
Em determinados estilos de Bumba-boi, encontram-se também estudantes e funcionários públicos, entre outros. São,
inclusive, moradores de núcleos históricos tombados, como é o caso em São Luís. Os registros históricos sobre o Bumba
Meu Boi do Maranhão indicam que essa característica socioeconômica e de gênero nem sempre ocorreu. No século XIX,
por exemplo, o Bumba Meu Boi era reconhecido como um folguedo masculino e de negros e escravos.22
Estas pessoas se reúnem em grupos de Bumba Meu Boi em que cada grupo faz um boi para a brincada. De acordo com
o Dossiê Descritivo (p. 9), os grupos de Bumba Meu Boi estão presentes em todo o estado do Maranhão, mas existem
variações e especificidades de cada região. Dividem-se, comumente, em cinco estilos de brincar, chamados de sotaques:
1) os grupos do sotaque da Ilha ou de matraca, originários de São Luís; 2) os grupos de Guimarães ou de Zabumba, do
Município de Guimarães; 3) os grupos de Cururupu ou Costa de mão, do Município de Cururupu; 4) os grupos da Baixada,
do Município de Viana; e 5) os grupos de Orquestra, da região do rio Munim.23 Um levantamento feito pela SE/MA apontou
para a existência de 450 grupos de Bumba Meu Boi em 70 municípios do estado (Dossiê Descritivo, p. 24). O Dossiê
Descritivo problematiza a categorização dos grupos nesses cinco sotaques, principalmente devido aos Bois de Carnaval, Boi
de Promessa, Boi de Verão, Boi de Reis, grupos parafolclóricos e Bois de Terreiro e, principalmente, às diversas manifestações
e estilos de brincar do interior do estado que não se enquadrariam nos estilos, como os encontrados nas regiões do Baixo
Parnaíba e de Lençóis Maranhenses. Contudo, essa categorização é aceita entre os meios intelectuais, governamentais e
entre os próprios praticantes, o que dá legitimidade a essa distinção entre os sotaques e aos grupos que se vinculam a eles.

22. Dossiê Descritivo, p. 34 e 37. Ver também Apensos 43 e 44 do processo administrativo para uma discussão sobre gênero, classe e raça no Bumba Meu
Boi do Maranhão.
23. Para um aprofundamento das especificidades de cada sotaque e da organização dos grupos, ver Dossiê Descritivo, p. 92-107; Anexos 6 e 7; e Apensos
14, 26, 31 e 41.
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Os diferentes estilos implicam ritmos, instrumentos, danças, indumentárias e personagens diferenciados. A multiplicidade
de jeitos de brincar gera até rixas e disputas entre os sotaques e entre os grupos do mesmo sotaque, mas, ainda assim, eles
se identificam e se ligam enquanto Bumba Meu Boi do Maranhão. “Os exemplos são múltiplos e servem para reafirmar a
capacidade de reinvenção do Bumba Meu Boi não só no tempo como estratégia de sobrevivência, mas também no espaço
sociocultural onde se insere valendo-se dos recursos que lhes são dados” (Dossiê Descritivo, p. 24). Assim, o Bumba Meu
Boi se divide em vários, mas sem perder sua unidade. Isso demonstra o múltiplo caráter do Bumba Meu Boi no Maranhão
que, enquanto distingue, também une a população maranhense e brasileira no jogo identitário.
Como em muitas festas populares pelo Brasil, o Bumba Meu Boi também requer grande dedicação e preparo dos participantes
ao longo do ano. Especialmente para fabricação das indumentárias, treinos com elaboração de autos e composição das
toadas que ocorrem nas casas dos produtores ou ainda na casa do grupo (também chamada de sede, terreiro, barracão ou
curral), entre outros lugares. As atividades, em geral, se concentram no fim do primeiro semestre e no início do segundo
semestre de cada ano.
Os festejos do Bumba Meu Boi, propriamente, podem ser divididos em quatro etapas: os ensaios, o batismo, as apresentações
e a morte do boi. Os ensaios24 têm seu início vinculado a uma data do calendário católico, o Sábado de Aleluia, e se
prolongam até a primeira quinzena de junho. No dia 23 de junho, véspera do dia de São João, é realizado o batismo do
boi25 por rezadeiras e acompanhado pelos presentes na sede dos grupos, nas Igrejas católicas ou ainda em casas de culto
afro-brasileiro. É o momento de purificação do novilho, em que São João dá permissão para que o seu boi possa brincar. O
Dossiê Descritivo (p. 116-117) destaca que a prática de batizar os bois-artefatos vem ganhando cada vez mais importância e
que, em São Luís, alguns padres passaram a realizar a cerimônia de benção do boi – e não de batismo, como frisam, já que
para a Igreja católica não é possível realizar o sacramento do batismo no boi. Contudo, para os brincantes, é tratada como
uma cerimônia de batismo, momento em que, inclusive, o nome do boi é revelado para todos. No Dossiê Descritivo (p.
117), há a conclusão de que “a participação de sacerdotes da igreja católica no ritual do batismo é exemplar do poder que
o Bumba Meu Boi sempre demonstrou de atrair segmentos sociais tradicionalmente alheios ao universo da brincadeira”.
Depois de batizado, o boi pode sair pelas ruas e os grupos iniciam as brincadas.As apresentações, em São Luís, por exemplo,
ocorrem em arraiais financiados pelo governo estadual e municipal localizados no centro e também em outros bairros, nas
casas ou ainda em arraiais de instituições. Existem dois grandes eventos que marcam a etapa de apresentações na cidade
de São Luís: a alvorada na Capela de São Pedro, no bairro de Madre Deus, no dia 29 de junho, e o desfile da Avenida São
Marçal, no bairro de João Paulo, no dia 30 de junho. Mais recentemente, tem ocorrido também o Festival de Bumba Meu
Boi de Zabumba. De acordo com o Dossiê Descritivo (p. 8), as apresentações são realizadas com base em uma sequência de
toadas: “guarnicê”, preparação do grupo para início da brincada; a “reunida”, quando os brincantes se agrupam para o
próximo momento; o “lá vai” quando se avisa que o grupo está saindo para brincar; “boa noite, chegou ou licença”, o Boi
pede permissão para dançar; a “saudação” é o momento em que são cantadas toadas de temas livres sobre assuntos da
atualidade ou ainda louvações ao Boi, ao dono do grupo e demais pessoas consideradas pelo grupo; a encenação do auto;
o “urrou”, quando o Boi ressuscita; e a “despedida”, que marca o fim da apresentação. No Dossiê Descritivo (p. 159-169),
constam exemplos de letras de toadas e uma análise mais minuciosa de seus significados.26
Ainda de acordo com o Dossiê Descritivo, a sequência acima é um exemplo de “estrutura completa” da apresentação,
mas os grupos têm liberdade para alterá-las e, assim, suprimir algumas dessas toadas e etapas da apresentação, de forma
que atualmente muitas vezes a encenação do auto não é realizada. A liberdade de alteração pontual de apresentação,
no nosso entendimento, não deve ser vista como descaracterização da manifestação, pois, como vimos anteriormente,
é um movimento intrínseco dos grandes folguedos a inclusão ou a exclusão de elementos que vão, paulatinamente,
modificando-os.

24. Para uma descrição dos ensaios, ver Dossiê Descritivo, p. 111-112
25. Para mais detalhes sobre as apresentações e seus espaços, ver Dossiê Descritivo, p. 115-117.
26. Além disso, a Instrução técnica do Processo em tela contém diversas outras peças que auxiliam no aprofundamento deste aspecto da celebração. Entre
elas, o Anexo 6, uma pesquisa especializada sobre música no Bumba-boi; outros exemplos de peças são os Apensos 5, 6 e 12 de textos sobre cantadores e
toadas ou ainda os Apensos 67-173 de gravações fonográficas de muitos grupos de Bumba-meu-Boi de diferentes sotaques. Constam ainda os Apensos 56-65 de gravações audiovisuais com apresentações dos grupos, onde se pode apreciar não apenas as músicas, mas também as coreografias e as performances
dramáticas.

322

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

As apresentações se concentram, geralmente, no fim do mês de junho. O fim do ciclo festivo é marcado pelo dia de
Sant’Ana em 26 de julho. Então, de julho a novembro, os grupos começam a programar, com base em seus calendários, a
morte do boi – evento que encerra o ciclo festivo iniciado no Sábado de Aleluia com os ensaios. A morte do boi, segundo
o Dossiê Descritivo (p. 117), é um momento para encenação política, pois o tamanho da festa é diretamente proporcional
ao prestígio daquele Boi e do seu grupo na cidade. A festa da morte, quando o boi retorna para São João, pode durar de
dois a sete dias e envolve um elaborado ritual com ornamentos, toadas e encenação, descritos no Dossiê (p. 117-128).
Pode ser que seja feita a “morte de esbandalhar” que consiste na divisão de pedaços do boi para serem distribuídos ou
vendidos. Essas etapas do ciclo festivo não são necessariamente realizadas por todos os grupos de Bumba Meu Boi; por
exemplo, alguns Bois do sotaque de zabumba substituíram a festa da morte por um leilão da prenda de São João (Dossiê
Descritivo, p. 126).
Ao longo do Dossiê Descritivo, é bastante desenvolvida a ideia de que o Bumba Meu Boi do Maranhão possui profundas
relações com as esferas religiosas da vida através do catolicismo popular e das religiões afro-brasileiras e associa-se,
concomitantemente, às expressões lúdicas. Assim, faz-se Boi para pagamento de promessa e como oferenda a entidades
espirituais, numa intensa relação de dádiva e contradádiva, além de Bois apenas de apresentação. De fato, nos parece que
o Bumba Meu Boi do Maranhão adentra muitas dimensões da vida social dos participantes, tanto que existem regiões no
estado onde os grupos fazem visitas às covas de cemitério para saudar os mortos (Dossiê Descritivo, p. 25).27 Reforçando
também a relação que o ciclo festivo estabelece com o ciclo vital, com a vida e morte de bois e homens.
Como se pode ver, o Bumba Meu Boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens culturais
associados. No Dossiê Descritivo, os bens culturais associados à celebração estão divididos entre plano expressivo, composto
pelas performances dramáticas, musicais e coreográficas, e o plano material, composto pelos artesanatos, como os bordados
do boi e a confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outros. Cada uma dessas esferas é também múltipla e rica
em nuances e significados. Por isso, são apenas apontadas nesta breve descrição.
Contudo, vale assinalar a riqueza das tramas e personagens existentes no Bumba Meu Boi do Maranhão.28 De modo geral,
o auto do Bumba Meu Boi é apresentado como a morte e a ressurreição de um boi especial. As apresentações cômicas
são feitas com grande participação do público e são entremeadas por toadas curtas. Assim, de acordo com o Dossiê (p.
138-140), desenvolvem-se falas e músicas que conduzem a história sobre um boi precioso e querido pelo seu amo e pelos
vaqueiros. Pai Francisco, o escravo de confiança do patrão, mata e arranca a língua do boi especial para satisfazer os desejos
de grávida de sua esposa, Mãe Catirina. O crime de Pai Francisco é descoberto e, por isso, ele é perseguido pelos vaqueiros
da fazenda. Quando esses falham na empreitada, os caboclos guerreiros, os índios, são chamados para capturar Nego
Chico. Quando preso, são infligidos terríveis castigos nele e, para não morrer, Pai Francisco se vê forçado a ressuscitar o
animal. Portanto, o doutor entra em cena com a finalidade de ajudar a trazer à vida o boi precioso, que, ao voltar, “urra”.
Todos, então, cantam e dançam em comemoração.
Esta é a descrição do auto mais conhecido. Contudo, como está indicado na Instrução técnica do Processo em tela, existem
diversas narrativas cômicas no Bumba Meu Boi do Maranhão que podem incorporar alguns desses principais elementos,
mas que não seguem necessariamente esta estrutura. Os brincantes são bastante criativos e possuem certa liberdade para
criar matanças diferentes todo ano. “De um modo geral, essas performances, além de cumprir uma finalidade cômica,
são acionadas como dispositivo para tematizar relações, elogiar ou satirizar pessoas e dramatizar afinidades ou conflitos
reais, transpondo-os para o plano simbólico da brincadeira” (Dossiê Descritivo, p. 140). Ainda de acordo com o Dossiê,
as performances dramáticas encontram-se fragilizadas no momento atual, já que o contrato de apresentações no período
junino delimita tempo e espaço, o que pode inviabilizar esta expressão. Contudo, ainda ocorrem com bastante frequência
no interior, especialmente na Baixada Ocidental maranhense, nas regiões de Guimarães, Viana e Cururupu.
As performances dramáticas e todo o Bumba incluem, assim, personagens. Entre eles, estão o Boi e o miolo, o brincante
que manipula o Boi-artefato. O amo, conhecido como cabeceira, mandante, mandador e patrão, interpreta o amo do boi
e também é responsável por puxar as toadas, tocar o apito e balançar o maracá, dominando a situação do grupo como um
todo; muitas vezes é desempenhado pelo “dono do Boi”. Existem ainda os vaqueiros, vaqueiros campeadores e rapazes

27. Para uma descrição do ritual de visita à cova, ver Dossiê Descritivo, p. 90-91.
28. Para uma descrição mais detalhada das performances dramáticas e dos personagens, ver Dossiê Descritivo 137-148, Anexo 5g e Apenso 31a-f.
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que interpretam os rapazes da fazenda. Os brincantes de cordão chamados de baiantes, rajados, marujados, caboclos de
fita, vaqueiros de cordão que acompanham a música e a dança. Os caboclos de pena, caboclos guerreiros ou caboclos
reais, exclusivos no sotaque da Ilha, são responsáveis pela captura do Pai Francisco. As índias ou ainda tapuias e os índios,
presentes em todos os estilos, que dançam em cordão ou em fila no Bumba. Os palhaços, palhaceiros, chefes de matança
são os personagens responsáveis pela parte cômica da brincadeira, por elaborar e interpretar as narrativas. A Catirina e
o Pai Francisco, personagens do auto do boi. Os cazumbas ou cazumbás, personagens do sotaque da Baixada, são seres
mascarados que geram muitas interpretações, pois é um personagem híbrido e fantástico entre o animal e o humano. Os
bichos e bicharadas, criados de acordo com a narrativa a ser encenada. A burrinha, uma espécie de vigilante da roda que
tem a função de manter espaço físico necessário à brincadeira. Dona Maria, também conhecida como carregadeira do
santo, uma senhora que acompanha o grupo com uma imagem ou quadro de São João para homenageá-lo e pedir licença;
é mais comum nos Bois da Baixada Ocidental maranhense e da região do Pindaré. Além de muitos outros personagens que
podem ser criados de acordo com a narrativa específica que o grupo irá encenar. Todos os personagens indicados possuem
indumentárias e movimentações específicas, que podem variar de acordo com os estilos de brincar; todos descritos no
Dossiê Descritivo.
No plano musical, encontram-se diversas toadas – comentadas anteriormente – e instrumentos musicais membranofônicos,
idiofônicos, aerofônicos e cordofônicos. Os instrumentos são, geralmente, de percussão, sobretudo membranofones.
Alguns instrumentos são específicos de determinados estilos, outros são comuns a todos os estilos, como o tambor-onça,
o maracá e o apito. Já as zabumbas e os pandeiros aparecem em, pelo menos, dois estilos diferentes. Alguns são mais
expressivos em um determinado estilo do que em outro (Dossiê Descritivo, p. 148-149). São, enfim, muitas as variações que
estão descritas e documentadas na Instrução técnica do Processo. Podemos listar, entre os membranofones, o pandeiro,
o pandeirão, o pandeiro de costa de mão, os pandeiros v8, o pandeirinho/tamborinho/tamborim-zabumba, o bombo
poligonal, a marcação ou a caixa, o treme-terra/surdo, a caixa de duas bocas/caixinha/caixa-zabumba/caixa, o tambor de
fogo, o tambor-onça/onça/roncadeira, o tarol e a retinta. Entre os idiofones, a matraca, a palma, o maracá, a cabaça, a
cujuba, a chiadeira, o chocalho/sino/campainha, o ganzá, o reco-reco e o triângulo. Entre os aerofones, o apito, o búzio, o
sax/saxofone, o trombone e o trompete. Entre os cordofones, banjo e violão.
O plano coreográfico, segundo o Dossiê Descritivo (p. 170), apresenta movimentos e características comuns a diversos
sotaques sem, contudo, perder suas especificidades. Existe uma certa relação entre os personagens, porém ainda há espaço
para a espontaneidade nas danças do Bumba.
Apesar da expressividade específica de cada brincante representando as personagens [...], percebe-se que há um
conhecimento específico sobre a forma de dançar o Bumba Meu Boi que é passada de geração em geração. É uma
tradição expressada nos corpos dos brincantes, histórias de vida extravasadas em momentos de celebração” (Dossiê
Descritivo, p. 172).
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Os instrumentos,29 assim como as indumentárias, as carcaças do Boi, os bichos e máscaras requerem um fazer específico no
qual se expressa o plano material do Bumba Meu Boi do Maranhão. Esses artesanatos envolvem não apenas os saberes do
ofício – muitas vezes transmitidos de geração em geração –, mas também os recursos materiais existentes na região ou aos
que os artesãos têm acesso. Alguns, como a manufatura dos instrumentos, encontram-se fragilizados pela presença das
peças industrializadas. Outros, como as indumentárias, estão cada vez mais luxuosos graças à inserção atual do Bumba no
mercado e no turismo. Existem ainda muitos outros atores sociais no Bumba Meu Boi que possuem funções de apoio para
que as brincadas e toda a temporada ocorram da melhor forma possível. São pessoas que não brincam propriamente, mas
que estabelecem vínculos com os Bois.30

Fotos da esquerda e
acima: Edgar Rocha,
2007.

O Bumba Meu Boi do Maranhão, como muitos folguedos, passou por mudanças ao longo do tempo, ainda que algumas
de suas características gerais permaneçam – como a figura do Boi e sua função de revista. A imagem do Bumba Meu Boi
enquanto manifestação emblemática da identidade maranhense foi construída há relativamente pouco tempo após um
longo processo de incorporação da prática pelas classes sociais mais abastadas da sociedade. O Dossiê Descritivo (p. 34-65)
estabelece um panorama histórico do Bumba-boi apontando essas transformações.
A pesquisa histórica sobre o Bumba Meu Boi no Maranhão levantou registros em jornais e boletins de ocorrência policiais
da década de 1820, demonstrando a longa continuidade histórica da manifestação. A discussão que o Dossiê Descritivo
estabelece sobre o Bumba Meu Boi oitocentista relaciona-se com o contexto sociocultural da época envolto em preconceito
aos brincantes, em sua maioria negros, e também em interdições policiais à manifestação, chegando a ser exigida anuência
da polícia para que ocorresse a brincadeira. De 1861 a 1868, não se encontra dados sobre a realização do Bumba-boi, e
os pesquisadores inferem que ele tenha sido proibido. Contudo, ao mesmo tempo que se cerceava a festa a determinadas
áreas da cidade para a manutenção da ordem pública, o Bumba Meu Boi gozava de certo prestígio e era reconhecido como
uma manifestação popular capaz de representar o Maranhão fora do Brasil (Dossiê Descritivo, p. 43).
Já no século XIX constam algumas das características marcantes da festa como sua face de revista. No acervo do século XIX,
encontram-se também dados de que muitos elementos do auto e personagens do Bumba, como Catharina, Pai Francisco,
Caboclo Real e outros, já existiam (Dossiê Descritivo, p. 37-38). É interessante perceber que certas discussões nunca se
esgotam. Em uma crônica de 1868 de João Domingos Pereira do Sacramento, já se levanta a questão do tradicional e
do novo nas manifestações da cultura popular, uma vez que o autor critica o progresso no Bumba devido às mudanças
realizadas na festa daquele ano, entre elas a inclusão das matracas – instrumento atualmente central na manifestação dos
grupos do sotaque da Ilha (Dossiê Descritivo, p. 40-41).
O Dossiê Descritivo (p. 44) argumenta que, no século XX, o Bumba Meu Boi passou por grandes transformações,
principalmente na maneira como foi sendo incorporado pela sociedade maranhense e brasileira da época. Pode ser dividido
em quatro tempos: o tempo dos conflitos, de 1901-1950; o tempo da valorização do Bumba Meu Boi, de 1950 a 1970; o

29. Para mais detalhes sobre o plano material, ver Dossiê Descritivo, p. 176-188, e Anexo 5g.
30. Para uma relação desses atores, ver Dossiê Descritivo, p. 169-172.
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tempo da institucionalização dos grupos, de 1970 a 1990; e o tempo da inserção do Bumba no mercado de bens culturais,
a partir de 1990.31
O chamado tempo dos conflitos, entre 1901 a 1950, é marcado por alguns aspectos reminiscentes do século XIX e também
pela inclusão de novos elementos. Um fator bastante marcante desse período é o registro de rivalidades entre os diferentes
grupos de Bumba Meu Boi do mesmo estilo ou de estilos diferentes. O Dossiê Descritivo (p. 45) destaca que ser considerado
“bom de briga” parece ter sido um valor da época. O caráter bélico do Bumba Meu Boi acarretou repressão policial e,
assim, durante este período, a brincadeira alternava-se entre momento de proibição e de permissão (Dossiê Descritivo,
p. 47). Somadas às ocorrências policiais, encontram-se também fontes, em periódicos da época, do preconceito que a
elite maranhense nutria pelo folguedo. Outro elemento que o Dossiê Descritivo destaca como definidor deste período é
a migração para a Cidade de São Luís de grupos do interior do estado, principalmente dos sotaques de Guimarães e da
Baixada.
A cena começa a se alterar de 1950 a 1970, o chamado tempo da valorização do Bumba Meu Boi. Nesse momento, o
Bumba entra em um processo de valorização da prática e consegue com isso se inserir no meio sociocultural maranhense.
O Dossiê Descritivo (p. 45) aponta que a principal marca desse período são os concursos. O Bumba Meu Boi consegue se
apresentar em espaços culturais que antes eram restritos aos espetáculos da elite e para a elite. Destaca-se, também, que os
31. Para uma retrospectiva mais detalhada destes quatro períodos, ver Dossiê Descritivo, p. 45-65.
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Bois oriundos de outros municípios que migraram nos anos anteriores agora já se encontravam estabelecidos em São Luís,
o que impulsionou a criação de outras “turmas” e a consolidação das já existentes. Foi nesse período também que surgiu
o sotaque de Orquestra. O Dossiê Descritivo (p. 54) afirma que a criação de novos estilos e a migração de estilos do interior
para São Luís, assim como a intensificação de apresentações, tornou os festejos mais patentes e, com isso, impulsionou
o processo de valorização do Bumba Meu Boi no Estado do Maranhão. Segundo o Dossiê Descritivo, já neste momento o
governo começa a capitalizar a brincadeira do Bumba Meu Boi para a indústria do turismo. Foi no início dos anos 1960 que
ocorreu uma aproximação entre o poder público e a cultura popular de modo geral e com os festejos de boi em particular.
“Assim, embora já houvesse, desde 1953, um Departamento de Cultura criado pelo governo do Estado, foi pela via do
turismo que a cultura popular e, mais especificamente, o Bumba Meu Boi começaram a despertar maior atenção do poder
público” (Dossiê Descritivo, p. 55).
No próximo recorte, que vai de 1970 a 1990, ocorre a consolidação desta aproximação pelo viés do turismo com os
grupos de Bumba-meu-Boi, alçando-o ao posto de representante da cultura popular maranhense. Este processo motivou
os grupos de Bumba-boi – antes informais – a se institucionalizarem para que pudessem se apresentar nos eventos do
governo, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. A criação de entidades associativas e a organização dos grupos
impactaram a brincadeira. Como resultado, os grupos conseguiriam angariar mais recursos e construir sede, agregar mais
pessoas aos grupos e confeccionar as próprias indumentárias. Contudo, houve também impactos negativos. Entre outros,
destaca-se a necessidade de adaptação das apresentações às novas exigências, como a diminuição do tempo da brincada,
o que ocasionou a supressão dos autos ou matanças (Dossiê Descritivo, p. 56).
De acordo com o Dossiê Descritivo, a partir da década de 1990, ocorreu a consolidação do movimento anteriormente
descrito, que acarretou a consolidação do Bumba Meu Boi como produto no mercado cultural e a dependência dos grupos
com o Estado, devido ao grande volume de dinheiro investido nas apresentações. Até mesmo os locais para apresentação
foram institucionalizados, passando a ocorrer, principalmente, em arraiais oficiais do governo e sendo reguladas por
contratos. “Esse investimento influenciou na dinâmica dos grupos, sobretudo no tocante ao ciclo do Bumba Meu Boi, de
modo geral, e à musicalidade, indumentária e crescimento dos grupos de Bumba Meu Boi de orquestra, de modo particular”
(Dossiê Descritivo, p. 45). Retomamos o histórico da manifestação para destacar o caráter dinâmico e processual que os
bens culturais de natureza imaterial possuem. Estes comentários retomam também a ideia com que iniciamos esta breve
descrição, pois apresentam diversos dados e pistas sobre os processos de transformações inerentes às festas populares.
É interessante recuperar ainda a análise que Ruben George Oliven faz sobre a construção da identidade nacional no
pensamento social brasileiro. A questão da nacionalidade e da região – em alguns momentos de maneira dialética, em
outros dicotômica – ajuda a pensar a organização da sociedade e do Estado. Oliven acredita que a afirmação das identidades
regionais nos últimos anos no Brasil pode ser uma estratégia para fortalecer as diferenças culturais como uma resposta a
uma homogeneização cultural. Termina sugerindo que a diversidade cultural proclamada no país em um momento em que
se vive política, econômica e socialmente integrado indica que, no Brasil, “o nacional passa primeiro pelo regional”.
De certa forma, isso vem ao encontro do que o Dossiê Descritivo (p. 33) argumenta, uma vez que afirma que o Brasil é um
país “multicultural” formado por um conjunto de identidades resultantes de sua formação sociocultural, que o Bumba Meu
Boi do Maranhão seria um “retrato da identidade brasileira”.
A riqueza e a dimensão dessa manifestação evidenciadora da forma de ver e viver a cultura popular pelos
maranhenses avaliza a valorização do que pode ser considerado o “Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do
Maranhão”, cujo valor simbólico reside no seu conjunto: dança, música, poesia, teatro, cenários, instrumentos,
indumentária e papéis a serem desempenhados, através de um processo de trocas interculturais de elementos de
origem africana e indígena com aqueles trazidos pelos europeus, sem desconsiderar a influência de outros povos
(Dossiê Descritivo, p. 33).
É uma manifestação plural com grande capacidade de mobilização social, que reforça laços de solidariedade entre os
brincantes e, consequentemente, contribui na (re)construção identitária. Por tudo isso, destaca-se a multiplicidade de
sentidos advindos dos muitos aspectos dessa manifestação cultural.
Os proponentes e também os resultados da Instrução técnica apontaram para a inscrição do Complexo Cultural do
Bumba Meu Boi do Maranhão no Livro de Registro das Celebrações, pois é a festa que congrega e configura às inúmeras

327

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

manifestações culturais associadas. É, no contexto da celebração, que o universo místico-religioso com a devoção a São
João, outros santos juninos e de cultos afro-brasileiros, as músicas, as danças, o teatro e os artesanatos, entre outros, alcança
seus sentidos plenos e se transforma no Bumba Meu Boi maranhense. Por isso, corroboramos a indicação e consideramos
que várias inscrições de cada esfera da festa nos demais Livros de Registros, como o de Formas de Expressão, dividiriam
aquilo que alcança toda a sua força em conjunto. Assim, na unidade da diversidade, o “Complexo Cultural do Bumba Meu
Boi do Maranhão” se revela como Patrimônio Cultural do Brasil.

O OBJETO DO REGISTRO 32
O Bumba Meu Boi, portanto, é uma festa tradicional em que a figura do boi é o elemento central, porém reúne diversas
outras manifestações culturais, podendo ser entendido como um vasto “complexo cultural”. Muitas vezes definido como
um folguedo popular, o Bumba-boi extrapola o aspecto lúdico da brincadeira para fazer sentido como uma grande
celebração em cujo centro gravitacional se encontram o boi, seu ciclo vital e o universo místico-religioso. Profundamente
enraizado no cristianismo e, em especial, no catolicismo popular, o Bumba Meu Boi envolve a devoção aos santos juninos
São João, São Pedro e São Marçal, que mobilizam promessas e marcam algumas datas comemorativas da festa. Contudo,
os cultos religiosos afro-brasileiros do Maranhão, como o Tambor de Mina e o Terecô, também estão presentes nessa
celebração, uma vez que ocorre o sincretismo entre os santos juninos e os orixás, voduns e encantados que requisitam um
boi como obrigação espiritual.
O Bumba Meu Boi é vivenciado pelos brincantes ao longo do ano. As apresentações dos grupos do Bumba Meu Boi ocorrem
em todo o Estado do Maranhão e concentram-se durante os festejos juninos. Entretanto, os preparativos para a festa se
iniciam alguns meses antes, quando começam, por exemplo, os treinos com a composição das toadas e elaboração das
matanças ou ainda a preparação das indumentárias da festa, especialmente as do boi. Seu ciclo festivo e de apresentações
pode ser apreendido em quatro etapas: os ensaios, o batismo do boi, as apresentações e a morte.
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A celebração, como falamos, congrega inúmeras expressões que fornecem sua característica específica. Alguns aspectos
intrinsecamente relacionados à celebração e indissociáveis são o boi, a festa, os rituais, a devoção aos santos associados
à manifestação, as músicas, as danças, as performances dramáticas, os personagens, os artesanatos e demais ofícios, os
instrumentos, os diversos estilos de brincar o Bumba-boi e o caráter lúdico. Esta festa tão múltipla e densa tem a arte como
um dos seus elementos estruturantes e, por isso, apresenta muitas formas de expressão, entre elas: os autos e matanças,
também conhecidos como comédia, palhaçada, doidice e outros; os inúmeros personagens do Bumba Meu Boi, tais quais
as figuras do cazumba, do amo ou cantador, patrão, cabeceira, mandador e mandante, do miolo, também conhecido
como arma/alma, tripa, fato/fateiro, rolador, mulher do boi, esprito/espírito do Boi, os personagens indígenas, como índias,
caboclos guerreiros, caboclos de pena, tapuia-chefa, índia guerreira, caboclas das tribos
de índios e turmas de índios, entre outros; as coreografias; e também as toadas e a
batucada do Bumba Meu Boi, como trupiada e percussão.
Entre os diversos ofícios atrelados às atividades do Bumba Meu Boi, alguns dos
modos de fazer são relativos aos artesanatos, aos bordados do Bumba Meu Boi;
à armação do boi, também conhecida como carcaça, cangalha e capoeira; aos
bichos e caretas dos autos e matanças, também conhecidos como bicharadas
e máscaras das palhaçadas e matanças; às indumentárias de cazumba, também
constituídas por careta ou torre e bata; às indumentárias do Bumba Meu Boi,
também conhecida como farda; e aos inúmeros instrumentos de percussão.
Em conjunto, esses e outros aspectos relevantes e bens associados estão
detalhadamente identificados e documentados no processo em tela e
permitem definir o objeto “Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do
Maranhão” que se pretende ver reconhecido como Patrimônio Cultural
do Brasil.

32. Elaborado com base no Dossiê Descritivo, p. 72-75, e no Anexo 5 g.
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MEDIDAS DE SALVAGUARDA
A Instrução técnica para o Registro do Bumba Meu Boi do Maranhão apontou algumas medidas de salvaguarda.33 São
sugestões concisas, ao que nos parecem, apreendidas durante a Instrução técnica através da observação da manifestação.
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Percebemos que as propostas podem ser divididas em três linhas de atuação: 1) incentivo à documentação, conhecimento e
divulgação; 2) fortalecimento e apoio à sustentabilidade dos grupos; e 3) valorização das expressões tradicionais do Bumba
Meu Boi.
Para o incentivo à documentação, ao conhecimento e à divulgação, o Dossiê Descritivo sugere a criação de ações para
fomentar estudos e análises do Bumba Meu Boi. Assim como fornecer apoio às produções audiovisuais através de gravação
de CD, edição de documentário, exposição de fotografias; não se limitando a apoiar, mas também estabelecendo formas de
divulgação e circulação estadual e nacional desses produtos.
Para o fortalecimento e o apoio à sustentabilidade dos grupos, o Dossiê Descritivo sugere que sejam realizadas oficinas
de capacitação de lideranças e representantes de grupos de Bumba Meu Boi, de forma que adquiram o conhecimento
instrumental necessário para elaborarem, executarem e gerirem seus projetos culturais. É indicada também a necessidade
de estabelecer espaços de diálogo entre os grupos para que consigam identificar coletivamente suas necessidades.
As informações da pesquisa do INRC e as falas dos participantes das reuniões entre o Iphan e os grupos de Bumba Meu Boi,
comentadas anteriormente, indicaram algumas questões relativas à salvaguarda das “expressões tradicionais” do Bumba
Meu Boi, como a eliminação das performances cômicas (os autos ou matanças e doidices) nas apresentações dos grupos
de São Luís, bem como a pouca participação dos grupos do interior nas políticas públicas de incentivo da brincadeira. Em
conformidade com esses dados, as propostas de salvaguarda presentes no Dossiê Descritivo endereçam diversas propostas
para o que identificamos como valorização das expressões tradicionais do Bumba Meu Boi do Maranhão.
Neste sentido, o Dossiê sugere reunir recursos materiais e humanos para implantar políticas públicas em municípios do
interior e, assim, atingir grupos que não estão sendo contemplados nas atuais ações. Argumenta-se que essa estratégia

33. Dossiê Descritivo, p. 193-194.
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auxiliaria também na valorização de expressões locais e na redução da
discriminação. Outras esferas da manifestação a serem salvaguardadas
seriam as atividades relacionadas às performances cômicas (matança
e encontro de palhaceiros), aos instrumentos musicais (identificação
e estudo, especialmente sobre os do interior) e às indumentárias
(oficinas de fabricação). O Dossiê assinala ainda a necessidade de se
criar novos espaços para a apresentação dos grupos que possibilitem
a interação entre os integrantes e a plateia, uma vez que alguns
arraiais oficiais do Estado e do Município introduziram um palco e, em
consequência, distanciam o público – modificando, assim, as práticas
de sociabilidade tradicionais do Bumba-boi, calcadas na aproximação
entre brincante e espectador.
As diretrizes para as ações da salvaguarda descritas estão intimamente
relacionados, uma vez que, de acordo com o Dossiê Descritivo (p. 5961), a inserção do Bumba Meu Boi no mercado dos bens culturais
levou a brincada para uma espetacularização dos Bois que, como
consequência, gerou mudanças, entre outras, na indumentária,
na musicalidade e na exclusão dos autos da apresentação. Houve,
inclusive, nos anos de 2001 e 2002, ações da Fundação Municipal de
Cultura de São Luís para fomentar a prática das matanças na brincada
através do projeto “Matraca na Fonte”. Entretanto, a estratégia
adotada não foi exitosa e não gerou aderência nos Bois. A partir
dessa experiência, acreditamos ser possível pensar novas estratégias
para incentivar a encenação dos autos. As apresentações dos grupos
de Bumba Meu Boi ocorrem com grande apoio dos governos estadual
e municipais. Contudo, são as manifestações tradicionais (autos e
matanças) e o trabalho artesanal (das indumentárias, dos instrumentos
etc.) que estão fragilizados com a nova ordem sociocultural em que
o Bumba vem se inserido desde a década de 1980. Contudo, é
justamente nas manifestações tradicionais e no trabalho artesanal,
além da musicalidade e danças, que é expressa a criatividade do povo
do Maranhão que faz essa grande festa chamada Bumba Meu Boi.
Estas indicações, principalmente na linha do que chamamos
de valorização das expressões tradicionais, vêm ao encontro
das demandas já apresentadas nas primeiras conversas com
as comunidades produtoras e a Superintendência do Iphan no
Maranhão em 2007,34 como previamente apontado. Entendemos
que as reuniões com os grupos promovidas pela SE/MA foram uma
excelente iniciativa que acarretaram o envolvimento imprescindível
do grupo não apenas no pedido de Registro, mas, especialmente,
em uma discussão embrionária para a salvaguarda. Esse canal de
diálogo já aberto é um importante indicativo dos possíveis rumos
para as ações de salvaguarda do bem em questão. Isso auxiliará
no apoio à criatividade dos brincantes através da salvaguarda das
expressões tradicionais, sendo uma das mais importantes medidas de
salvaguarda para esse bem.

34. Processo administrativo, fl. 98-117.
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CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica que, todavia, encontra-se em constante processo
reelaboração, sendo uma tradição que se reitera e se atualiza; por sua relevância nacional na medida em que abarca a
memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira; por ser uma referência cultural importante que foi exercida,
principalmente, pelas práticas dos afro-brasileiros, considerados um dos grupos formadores da nacionalidade; por ser
esta celebração um dos momentos fundamentais na construção e na afirmação da identidade da população maranhense;
por atender às diretrizes da Política Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, priorizando temas da cultura de regiões
historicamente pouco assistidas pela ação governamental; e, por tudo mais que está demonstrado neste Processo, somos
favoráveis à inscrição, no Livro de Registro das Celebrações, do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão como
Patrimônio Cultural do Brasil.

Fotos da esquerda e
acima: Edgar Rocha,
2007.

É este o Parecer.
Brasília, 31 de maio de 2011
Diana Dianovsky
Antropóloga - Coordenadora de Registro
De acordo. À Coordenadora Geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 31 de maio de 2011
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 31 de maio de 2011
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebi do Sr. Presidente do Iphan, Dr. Luiz Fernando de Almeida, através da Professora Anna
Maria Serpa Barroso, a tarefa de examinar e opinar sobre o processo de Registro do Complexo Cultural do Bumba
Meu Boi, como relevante forma de celebração da cultura brasileira no Estado do Maranhão.

Foto da esquerda:
Edgar Rocha, 2007.

Em primeiro lugar, por se tratar de assunto que cala tão fundo a alma do povo maranhense, ao qual me irmanei, pois é a
terra onde tenho a felicidade de viver desde a década de 1970, dedicando-se exclusivamente às atividades de preservação do
acervo de Patrimônio Cultural. Mas encontro aqui também a oportunidade de contribuir, mais uma vez, para a consolidação
da política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que vem sendo praticada com êxito pelo Iphan a partir do Decreto no
3.551, de 4 de agosto de 2000.
Esta visão de patrimônio, por sua vez, foi expressa de forma premonitória e pioneira ainda no início da década de 1930, no
projeto de Mário de Andrade, um dos grandes responsáveis pela criação desta instituição, cuja nova sede hoje se inaugura,
oferecendo melhores condições de trabalho a seus funcionários, como certamente um dia ele terá sonhado.
Assim é que, neste momento, sinto a imensa responsabilidade e ao mesmo tempo muito honrado pela missão, como
conselheiro integrante da Câmara do Patrimônio Imaterial, de ser o relator deste caso, de preparar o Parecer Final e
submetê-lo à apreciação deste Egrégio Conselho. Na verdade um privilégio, o de haver compulsado tão valioso acervo de
informações.
Neste ponto, entendo que é meu dever, como relator, trazer aos meus pares conselheiros, de forma isenta, uma síntese dos
elementos que constam desta vasta e rica coleção de documentos.
O primeiro volume do Processo se inicia em 20 de maio de 2008, a partir da solicitação da Comissão Interinstitucional de
Trabalho, integrada pela Superintendência Regional do Iphan no Maranhão, pela Secretaria de Estado da Cultura, pela
Fundação Municipal de Cultura, pela Comissão Maranhense de Folclore, pelo Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular
da UFMA e por representantes dos Grupos de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada, Matraca, Zabumba, Costa de Mão,
Orquestra e de Bumba Meu Boi Alternativos.
Esta solicitação, por sua vez, foi encaminhada ao Presidente do Iphan, Dr. Luiz Fernando Almeida, através do Memorando no
078/08 Iphan-MA, de 30 de abril de 2008, da Superintendente do Iphan no Maranhão, Kátia dos Santos Bogéa. Seguem-se
os documentos:
1)

Cópia do livro de adesão com as primeiras 1.433 assinaturas de adesão ao pedido de Registro por parte de
representantes da comunidade;

2)

Uma coletânea completa de todas as atas das reuniões realizadas no período de outubro de 2006 até 29 agosto
de 2007 pela Comissão Interinstitucional de Trabalho, bem como das equipes técnicas representantes de grupos
e sotaques.

3)

Cópias dos documentos protocolares administrativos assinados pela Diretora do DPI/Iphan, datados de 23/05/2008,
comunicando aos diversos integrantes da referida comissão a abertura oficial do processo para o Registro do
Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, como Patrimônio Cultural do Brasil.

4)

Em 10/07/2008, a Superintendente do Iphan no Maranhão encaminha à Gerente de Registro Imaterial uma
extensa relação de documentos com o intuito de complementar o pedido e enriquecer os subsídios na Instrução
do Processo. Inclui uma lista de adesão atualizada com o total de 2.643 assinaturas;

5)

Em 10/01/2011, o Memorando no 025/2011 da Superintendente do Iphan no Maranhão encaminha ao DPI/Iphan
as seguintes peças: Cópia do Dossiê em meio digital; Inventário INRC Impresso; e 3 cópias de vídeos com 60, 45,
e 29 minutos;
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6)

Documentos de ratificação do pedido de Registro datados de 10/02/2011 por parte de todos os integrantes da
Comissão Interinstitucional.

7)

Termos de autorização de uso de imagem relativos às filmagens dos documentários produzidos para o Dossiê;

8)

Em 22/02/2011, o Memorando no 054/11 da Coordenação de Registro encaminha exame preliminar do pedido,
sugerindo consulta formal aos membros da Câmara do Patrimônio Imaterial, sobre a pertinência para atendimento
do art 5o da Resolução 001 de 03/08/2006;

9)

Seguem-se as manifestações de concordância por parte dos membros da Câmara, endossada pelos respectivos
argumentos técnicos.

O primeiro volume do Processo se encerra com o índice de todos os itens que compõem o Dossiê e o segundo volume
se inicia em 01/06/11 com a versão final do texto do Dossiê, seguida do competente Parecer no 19/2011 de 31/05/11,
da antropóloga Diana Dianovski, que em 28 páginas elabora uma excelente síntese da documentação, concluindo pela
inscrição. No Anexo ao Parecer, há uma relação de 175 Apensos.
Em 03/06/11, há o Memo no 179/11 da Diretora Substituta do DPI, Ana Gita de Oliveira, encaminhando o Processo ao
Procurador-chefe, Dr. Antônio Fernando Alves Leal Neri, para exame e pronunciamento, assim como a minuta para o Diário
Oficial da União da comunicação para o Registro.
Na sequência, o inteiro teor do Parecer no 50/2011 elaborado pela Procuradora Genésia Marta Alves Camelo que, em 32
páginas, sumarizou todo o teor do processo e concluiu favoravelmente, atesta que, para além das questões técnicas e de
mérito cultural, o Processo atende às exigências legais. Parecer este devidamente aprovado pelo Procurador-geral do Iphan
em 09/06/11.
Segue-se a cópia da publicação do aviso no Diário Oficial da União em 24/06/2011.
Em 22/07/11, o segundo volume se encerra com ofício da Profa. Anna Maria Serpa Barroso, Secretária Executiva do
Conselho, de ordem do Sr. Presidente do Iphan, encaminhando todo o Dossiê a este conselheiro que agora lhes apresenta
o Parecer.
Assim, constatamos que estão aqui presentes todos os requisitos técnicos e jurídicos exigido no Decreto no 3.551, de
4/8/2000, e na Resolução no 001 de 3/8/2006, e a generosa informação encontrada no Dossiê passa a se constituir num
bom exemplo de trabalho realizado para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de sua relevância para a
memória nacional do ponto de vista cultural, artístico, histórico, étnico, antropológico e social.
A documentação que me chegou às mãos está apresentada em centenas de fichas, periódicos, CDs, vídeos, DVDs,
fotografias, catálogos e documentos textuais. Foi indexada conforme as normas e favorece condições para as futuras
pesquisas, assim como enseja ao Iphan referências necessárias ao monitoramento do bem registrado.
O entendimento de como tudo se inicia do ponto de vista metodológico implica a compreensão da forma como passaram
a ser analisadas as manifestações de ocorrência em vários pontos do país, como é o caso das festas em que o boi aparece
como figura central. Para tanto, cito aqui a antropóloga Diana Dianovsky em seu erudito Parecer, que integra este
processo e ao qual devo sempre recorrer pelo excelente teor de seu completo discurso sobre o caso: “o Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular desenvolveu o projeto de pesquisa ‘Celebrações e Saberes da Cultura Popular’” com a
finalidade de ser uma experiência-piloto da metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INPC). Este
projeto tinha como linhas de pesquisa a explicitação da diversidade cultural presente na unidade nacional. Dessa forma,
as pesquisas abarcaram elementos culturais que fossem comuns a diversas manifestações, mas que apresentassem
particularidades dentro de sistemas culturais distintos. Por isso, iniciou-se o trabalho com os complexos culturais em que
afigura do boi fosse referência central.
Neste contexto, o recorte do INRC, estabeleceu o Estado do Maranhão como “sítio”, e as regiões de São Luís, Munim,
Guimarães, Baixada e o Município de Cururupu como “localidades” – buscando-se respeitar a classificação local que já
associa espontaneamente cada estilo diferente de Bumba Meu Boi, que aí são denominados “sotaques”, às regiões onde
eles se manifestam com mais intensidade.
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Como resultado, o trabalho do INRC nesta primeira etapa experimental abrangeu 36 grupos de cinco sotaques, sendo 12
grupos em São Luís e 24 em municípios do interior, das regiões da Baixada e do litoral ocidental maranhense, tendo sido
concluído em 2004, sem, no entanto, provocar maiores repercussões entre a comunidade envolvida e sem que houvesse
alguma parte que se manifestasse interessada no pedido de Registro.
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Em função desta postura, a pesquisa foi inicialmente realizada em 13 municípios: São Luís, Paço do Lumiar, Viana, Cedral,
Mirinzal, Matinha, Cururupu, Guimarães, Rosário, Axixá, Presidente Juscelino, Central do Maranhão e Penalva.

Em 2006, o assunto voltou à pauta da 6a Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial e, desde então, a Superintendência
do Iphan no Maranhão assumiu o papel dinâmico de estimular a realização de reuniões entre os grupos interessados e as
instituições, de forma a fomentar o debate da questão e um maior envolvimento da comunidade.
A partir deste momento, formou-se a Comissão Interinstitucional de Trabalho que, de acordo com o Protocolo de Intenções
assinado em abril de 2007, teve
o objetivo de desenvolver condições institucionais para a realização dos trabalhos de complementação do
Inventário Nacional de Referências Culturais do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, produção
de documentário audiovisual, documentação fotográfica e elaboração do Dossiê para a Instrução do Processo de
Registro do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão como Patrimônio Cultural do Brasil e mobilização
dos grupos produtores da brincadeira para esclarecimento sobre a proposta de Registro.
Esta mobilização resultou em nova série de reuniões no decorrer de 2007, contando com outros atores que enriqueceram
o debate ao mesmo tempo que se realizava uma avaliação crítica da primeira etapa do INRC e de onde resultaram decisões
estratégicas. Entre elas, a necessidade de complementar o referido estudo. Assim, a nova etapa da pesquisa deveria incluir
os “bois alternativos” e alcançar regiões excluídas na primeira fase, bem como realizar estudo sobre a musicalidade e a
fabricação artesanal dos instrumentos, avaliando as implicações de sua substituição por industrializados.
Assim, a Comissão, por especial determinação da Superintendência local, promoveu a articulação com os grupos, traduzindo
sua política em relação ao Patrimônio Imaterial ao mesmo tempo que os mobilizava em torno do pedido de Registro.
A maior integração dos representantes neste processo de pesquisa participativa propiciou a explicitação de diversas questões
que afligem os grupos, favorecendo a busca de alternativas para a salvaguarda. Dúvidas e incertezas com relação ao Registro
foram sendo esclarecidas e surgiram os entendimentos e relações para o indispensável envolvimento da comunidade em
todo este processo que agora se aproxima de uma decisão.
Entre as estratégias de complementação do INRC, houve a contratação de novos profissionais para a redação do Dossiê
Descritivo e estudos específicos sobre as danças e músicas do Bumba Meu Boi e a aquisição de material bibliográfico,
audiovisual e fonográfico, que contribuíram para enriquecer a Instrução técnica.
Para fazer frente à dimensão do acervo de cultura popular a ser inventariado, decidiu-se pela ampliação dos estudos
a começar pela área geográfica, possibilitando a inclusão de mais 50 municípios do Maranhão. E, finalmente, que a
solicitação seria para o Registro do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão como forma de celebração.
Neste ponto, é importante reconhecer o esforço de superação de dificuldades entre as equipes do Departamento do
Patrimônio Imaterial, da Superintendência Regional do Iphan e dos órgãos estaduais e municipais. Assim, lograram constituir
uma equipe da qual fizeram parte, entre outros, Luciana Carvalho, Letícia Viana e Gustavo Pacheco, do DPI. Já da equipe
local foi destacada a participação da historiadora Kátia dos Santos Bogéa, a antropóloga Izaurina Maria de Azevedo Nunes,
que foi incansável e dedicada Coordenadora-geral da elaboração do Dossiê, de Jandir Silva Gonçalves, da antropóloga
Abmalena Santos Sanches e de Iguaracira Sampaio. Citamos também, entre outros tantos importantes colaboradores, a
consultoria do antropólogo Raul Lody.
O Processo completa agora dez anos. Duração que permitiu alcançar a maturidade dos estudos e preparar um dos melhores
Dossiês de candidatura que já pude avaliar. De fato, esse conjunto generoso de milhares de páginas de documentos revela,
de forma didática, detalhes do esforço técnico e ao mesmo tempo apaixonado de profissionais a serviço da instituição,
dedicados à defesa e a salvaguarda deste acervo em todas as suas etapas. Aí estão registrados os acertos e as falhas.
A metodologia da pesquisa. A caracterização do objeto e a forma de envolvimento da comunidade interessada. Cada
procedimento desse passa a se constituir em experiência exemplar, a iluminar caminhos.
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Observando-se a bibliografia consultada, podem-se conferir nada menos que 94 títulos entre livros, teses e estudos, entre
os quais não poderíamos deixar de citar Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Sérgio Figueiredo Ferreti, Américo Azevedo
Neto, Tácito Borralho, Edison Carneiro, Luciana Carvalho, Maria Michol Pinho de Carvalho, Mundicarmo Ferreti, Carlos de
Lima, Juliana Manhães, Esther Marques, Joila Morais, Arthur Ramos, José de Ribamar Sousa dos Reis, Abmalena Santos
Sanches e Gisele Vasconcelos e outros importantes autores que se debruçaram sobre o tema.
O fato é que os documentos abrangem de forma tecnicamente apurada, ampla e competente os aspectos gerais da
celebração do boi como figura mítica e repleta de simbolismos. Aí estão estudos que nos mostram o culto ao boi na história
geral das civilizações desde os tempos imemoriais na pré-história, passando pela mitologia grega, para chegar às formas de
manifestação tal como se verificam no Brasil até ao contexto histórico-cultural maranhense.
Fica evidente que a figura do boi como elemento central está presente em várias das maiores festas populares em todas
as regiões do País. Citam-se como exemplos Bumba Meu Boi, Boi-bumbá, Boi Surubi, Boi Calemba, Boi de Mamão, Boi
Pintadinho, Boi Maiadinho, Boizinho, Boi Barroso, Boi Canário, Boi Jaraguá, Boi de Canastra, Boi de Fita, Boi Humaitá,
Boi de Reis, Reis de Boi, Boi Araçá, Boi Pitanga, Boi Espaço e Boi de Jacá, entre outros. Enfatiza-se, ainda, que há traços
comuns entre estas manifestações, não obstante a explícita diversidade expressa por suas denominações.
O Dossiê chega a detalhar as diferenças e semelhanças destas muitas “festas do boi” em relação ao Bumba Meu Boi do
Maranhão especificamente. Há também diferenças na época do ano em que ocorrem. No Norte do país, durante o ciclo
junino, como é o Bumba Meu Boi do Maranhão. Nos estados do Nordeste, durante o Natal. No Sudeste, são realizadas
durante o Carnaval. Já em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, também ocorrem no ciclo natalino. Observa-se que
este “calendário” não é rigoroso, e podem ocorrer manifestações semelhantes em outras épocas do ano por todo o país.
A origem da festa do boi é questão debatida no mundo acadêmico. Nosso Dossiê aborda este debate entre antropólogos,
etnólogos e folcloristas, situando-o desde o fim do século XIX. Nina Rodrigues e Arthur Ramos consideravam o Bumba
Meu Boi oriundo das práticas africanas, dos negros escravizados da tribo Bantu, que trouxeram a religiosidade baseada no
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totemismo. Para Amadeu Amaral, as raízes do Bumba Meu Boi estavam no próprio Brasil a partir de escravos trabalhadores
rurais. Renato Almeida e Câmara Cascudo defendem que o Bumba Meu Boi é uma fusão de elementos de origem
portuguesa e indígenas; e Mário de Andrade, que sua origem residia na Península Ibérica.
Mais próximo de Mário de Andrade, o historiador maranhense Rafael Moreira, radicado em Portugal, Doutor em História
da Arte pela Universidade Nova de Lisboa e consultor da equipe que elaborou o Dossiê de São Luís quando da candidatura
ao título de Patrimônio Mundial junto à Unesco, acredita em raízes fundadas na ópera barroca europeia, em versões
populares que à época eram apresentadas em praças públicas de nossas cidades coloniais e imitadas pelos escravos, e dá
seus exemplos ao pesquisar sobre Vila Nova de Mazagão, fundada no norte do Brasil em 1770 pelo Marquês de Pombal.
Cita outras cidades brasileiras do período:
Salvador tinha sala de ópera desde 1760, Ouro Preto em 1769, Belém em 1775 (arquiteto Landi). São Luís terá tido
por aí, mas é certeza de que houve óperas de rua ao ar livre, embora ainda nada se saiba exatamente sobre quem
eram os concertistas, sopranos, cenógrafos e dançarinos. É nesse tipo de representações popularizadas que estarão,
segundo suas teorias, a origem da história do “boi”, bem adequada a uma sociedade em que a riqueza era o gado,
como a de São Luís e da Baixada Maranhense, os únicos lugares onde há bumba meu boi à antiga.
Como as demais polêmicas, esta contribui para enriquecer o assunto, na medida em que atrai para o tema, o pensamento
e a dedicação de estudiosos e pesquisadores. E nos reforça o entendimento de que, se a origem desta manifestação afinal
enfrenta controvérsias, como vimos, sobre se suas origens seriam africanas ou europeias da Península Ibérica, o que nos fica
como saída muito honrosa, é que se trata de mais uma grande e exitosa demonstração de capacidade de congraçamento de
raças e culturas, celebradas por Darcy Ribeiro em suas obras imortais, ou no entender de Câmara Cascudo, que aposta na
fusão de elementos culturais, ou ainda na recente e popularíssima Regina Casé com
sua bem-sucedida versão de cultura popular televisiva de “tudo junto e misturado”

Foto:
Edgar Rocha, 2007.

Assim é que a pesquisa dessas origens, o decifrar de seus rituais, modos e tradições,
permite-nos cada vez mais aprofundar na busca da compreensão do fenômeno de
constituição da nação brasileira ao longo dos cinco séculos de história, ampliando
conhecimentos sobre a influência das diversas culturas na gênese da sociedade
contemporânea.
Os estudos seguem mostrando as especificidades locais. A brincadeira envolve
milhares de pessoas de ambos os gêneros e de todas as faixas etárias sem
discriminação de classes, com predominância de profissões mais populares, como
pescadores, estivadores, trabalhadores rurais, ou da construção, vigilantes, pequenos
comerciantes, empregadas domésticas. Mas também, em determinados estilos,
podem-se encontrar estudantes, funcionários públicos e profissionais liberais. No
entanto, as primeiras notícias extraídas na pesquisa histórica revelam que esse
congraçamento social nem sempre ocorreu. Tudo indica que, no século XIX, o Bumba
Meu Boi era reconhecido como uma atividade masculina predominantemente
praticada por escravos negros e também que, muitas vezes, a alegria rapidamente se
mesclava com atitudes beligerantes e aguerridas.
Os grupos de Bumba Meu Boi estão presentes em todo o estado. Um levantamento
realizado pela Secretaria de Estado da Cultura apurou para a ocorrência de, pelo
menos, 450 grupos de Bumba Meu Boi em 70 municípios, mas existem variações
de cada região. Dividem-se, principalmente, nos cinco já mencionados sotaques: 1)
Sotaque da Ilha ou de Matraca, que são grupos originários de São Luís; 2) Sotaque
de Zabumba ou de Guimarães, do Município de Guimarães; 3) Sotaque de Costa de
Mão ou de Cururupu; 4) Sotaque da Baixada, do Município de Viana; e 5) Sotaque
de Orquestra, da região do rio Munim.
Esta classificação é consagrada entre os próprios praticantes e também pelos meios
intelectuais locais e institucionais. Entretanto, ainda aparecem manifestações que
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não se enquadram nestas categorias, mas com igual valor de existência e reconhecimento por suas comunidades, como os
Bois de Verão, Bois de Carnaval, Bois de Terreiro, Boi de Promessa, Boi de Reis e outros encontrados nas regiões do Baixo
Parnaíba e de Lençóis Maranhenses ou ainda os grupos parafolclóricos, tendo como principal exemplo dessa categoria o
famoso “Boizinho Barrica”, criação de José Pereira Godão, poeta e compositor da nova geração do bairro da Madre Deus,
uma prova da capacidade de renovação e criatividade da brincadeira.
Os festejos são escalonados em quatro tempos: ensaios, batismo, apresentações e morte. Os ensaios se iniciam no Sábado
de Aleluia, comprovação de sincretismo com as datas católicas, e se estendem à primeira quinzena de junho. Na véspera de
São João, em 23 de junho, é o batismo do boi. Realizadas por rezadeiras, algumas ladainhas ainda são cantadas em latim.
Esse batismo pode ser realizado na sede dos grupos, nas Igrejas católicas ou ainda em casas de culto afromaranhenses. É
momento que simboliza a purificação do novilho e em que se pede permissão a São João para que o seu boi possa brincar.
Antes visto com distanciamento pelos sacerdotes católicos, ultimamente vem ganhando aceitação e a tal ponto que alguns
padres passaram a assumir pleno compromisso com a cerimônia. Ressaltam, no entanto, que se trata de uma bênção e
não de batismo, uma vez que Igreja não pode realizar o sacramento do batismo no boi. Entretanto, para os brincantes, é
batismo! E é o momento da revelação do nome do boi.
Após batizado, o boi sai pelas ruas, e os grupos iniciam as brincadas. As festas acontecem em arraiais que são montados
nos bairros e patrocinados pelo poder público estadual ou municipal. O ciclo de apresentações na capital é marcado por
dois grandes eventos: uma alvorada no dia de São Pedro, 29 de junho, na Capela de São Pedro, no bairro de Madre Deus,
e o desfile do dia seguinte, dia de São Marçal, da Avenida São Marçal, no bairro de João Paulo.
Mais recentemente, tem ocorrido também o Festival de Bumba Meu Boi de Zabumba, sendo que as apresentações são
realizadas com base em uma sequência de toadas ritualísticas que conferem um sentido de ordenação e respeito ao público:
o “guarnicê”, que significa a preparação do grupo; a “reunida”, onde os brincantes se agrupam; o “lá vai”, quando se
avisa que o grupo está saindo para brincar; o “boa noite, chegou ou licença”, momento em que o Boi pede permissão para
dançar; a “saudação” é quando são cantadas toadas de temas livres sobre assuntos da atualidade ou louvações ao Boi, ao
dono do grupo e demais pessoas consideradas pelo grupo; a encenação do auto; o “urrou”, quando o Boi ressuscita; e a
“despedida”, que marca o fim da apresentação.
Há um capítulo especial nos estudos sobre as “atualidades”, versos que entram nas composições das toadas dando conta
de assuntos regionais, políticos ou de grande interesse da humanidade, algumas vezes abordados de forma crítica ou
jocosa, que dão um caráter de revista à brincadeira coisa que Mário de Andrade já observara nos idos do século passado.
Há grandes concentrações no fim de junho e, em 26 de julho, dia de Sant’Ana, encerra-se este ciclo junino. Daí até
novembro, em datas próprias à conveniência de cada grupo, vem a celebração do ritual da morte do boi, evento, este, sim,
que encerra o ciclo anual do boi.
Em todo o estudo, ficam enfatizadas as profundas ligações com a religiosidade, em especial de catolicismo popular e
religiões afromaranhenses. Além daqueles bois que são simplesmente de apresentação, há outros cuja motivação reside
no pagamento de promessas e oferendas a entidades espirituais, formas pelas quais o Bumba Meu Boi permeia muitas
dimensões da vida social dos participantes.
Traço comum a todos os estilos e sotaques é o núcleo do auto do Bumba Meu Boi. Morte e ressurreição de um boi predileto,
querido pelo seu dono (o amo) e pelos vaqueiros. Pai Francisco, escravo da fazenda, submisso aos desejos de gravidez de
sua mulher, Mãe Catirina, rouba de seu dono o animal mais querido, o mata e corta sua língua. O amo sente falta do boi,
e inicia-se a busca. Pai Francisco, também chamado Nego Chico, é o suspeito número um e, por isso, todos os vaqueiros
saem em sua captura. Nessa empreitada, são auxiliados pelos caboclos guerreiros, os índios. Quando preso, sofre terríveis
castigos e é ameaçado de morte pelo patrão. Para não morrer, Pai Francisco precisa ressuscitar o boi. Portanto, clama pelo
doutor ou curandeiro, que entra em cena com a finalidade de ajudar a trazer à vida o boi precioso, que, ao ressuscitar,
“urra”. Todos, então, cantam e dançam em comemoração.
Sobre a caracterização dos personagens, os estudos constantes do Dossiê são extremamente ricos e detalhados, e passo a
me valer de uma síntese realizada pela antropóloga Diana Dianovski em seu excelente Parecer:
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Entre os principais personagens estão, o Boi e o miolo, o brincante que manipula o Boi-artefato. O amo, conhecido
como cabeceira, mandante, mandador e patrão, interpreta o amo do boi e também é responsável por puxar
as toadas, tocar o apito e balançar o maracá, dominando a situação do grupo como um todo; muitas vezes é
desempenhado pelo “dono do Boi”. Há os vaqueiros, vaqueiros campeadores e “rapazes” que interpretam os rapazes
da fazenda. Os brincantes de cordão, chamados de “baiantes”, rajados, marujados, caboclos de fita, vaqueiros de
cordão, acompanham a música e a dança. Os caboclos de pena, caboclos guerreiros ou caboclos reais, exclusivos no
sotaque da Ilha, são responsáveis pela captura do Pai Francisco. As índias ou tapuias e os índios, presentes em todos
os estilos, que dançam em cordão ou em fila. Os palhaços, palhaceiros, chefes de matança são os personagens
responsáveis pela parte cômica da brincadeira, por elaborar e interpretar as narrativas. A Catirina e o Pai Francisco,
personagens do auto do boi. Os cazumbas ou cazumbás, do sotaque da Baixada, seres mascarados que geram
muitas interpretações, personagem híbrido e fantástico entre o animal e o humano. Os bichos e bicharadas, criados
de acordo com a narrativa. A burrinha, uma espécie de vigilante da roda que tem a função de manter o espaço
necessário à brincadeira. Dona Maria, também conhecida como carregadeira do santo, uma senhora que acompanha
o grupo com a imagem ou quadro de São João para homenageá-lo e pedir licença; é mais comum nos Bois da
Baixada Ocidental e da região do Pindaré. No plano musical, encontram-se as toadas e os instrumentos musicais
membranofônicos, idiofônicos, aerofônicos e cordofônicos. Alguns são específicos de determinados estilos; outros
são comuns a todos, como o tambor-onça, o maracá e o apito. Já as zabumbas e os pandeiros aparecem em, pelo
menos, dois estilos. Podemos listar, entre os membranofones, o pandeiro, o pandeirão, o pandeiro de costa de
mão, os pandeiros v8, o pandeirinho/tamborinho/tamborim zabumba, o bombo poligonal, a marcação ou caixa,
o treme-terra/surdo, a caixa de duas bocas/caixinha/caixa-zabumba/caixa, o tambor de fogo, a tamboronça/onça/
roncadeira, o tarol e a retinta. Entre os idiofones, matraca, palma, maracá, cabaça, cujuba, chiadeira, chocalho/sino/
campainha, ganzá, reco-reco e triângulo. Entre os aerofones, apito, búzio, sax/saxofone, trombone e trompete.
Entre os cordofones, banjo e violão.
O plano coreográfico apresenta movimentos e características comuns a diversos sotaques sem, contudo, perder
suas especificidades. Percebe-se que há um conhecimento específico sobre a forma de dançar o Bumba Meu Boi
que é passada de geração em geração. E uma tradição expressada nos corpos dos brincantes, histórias de vida
extravasadas em momentos de celebração (Dossiê Descritivo, p. 172).
Uma das forças mobilizadoras do Bumba Meu Boi reside no fato de que sua realização implica grande envolvimento dos
participantes ao longo de todo o ano, e não somente no período de vigência da festa. Especialmente para a produção de
indumentárias, treinos, ensaios de autos e composição de toadas. Estas reuniões de grupos ocorrem nos barracões do boi,
também denominadas sede, curral ou terreiro, ou ainda nas casas dos produtores principais responsáveis e líderes dos grupos.
O Dossiê traz também a trajetória do Bumba-boi com os indicativos das principais mudanças ocorridas. A pesquisa histórica
nos revela os primeiros registros em letra de forma nos jornais e boletins de ocorrência policiais em 1820, evidenciando o
caráter de antiguidade da manifestação. Aí o movimento popular, se assim o podemos chamar, por ser um coletivo oriundo
das camadas mais humildes da sociedade, já aparece marcado por forte prevenção contra os brincantes, em maioria,
negros escravos. Essas já são ocorrências policiais, uma vez que a brincadeira só poderia acontecer com prévia autorização
da polícia. É significativo o registro encontrado pela pesquisadora Mundinha Araújo no acervo de manuscritos originais do
Arquivo Público do Estado do Maranhão.
A sétima patrulha composta de guardas nacionais do segundo batalhão prendeu, às seis horas da tarde na rua
de Santana, o preto Fernando, escravo de José Maria Barreto por andar com uma armação coberta, vulgarmente
conhecida por bumba meu boi, dando assim motivo a que se reunissem grupos de pretos fazendo motim pela rua
(Documento do Corpo de Polícia – Partes do Dia – em 2 de março de 1839).
Curiosamente, chama a atenção a absoluta ausência de registros sobre a realização do Boi entre 1861 e 1868, e os
estudiosos deduzem que a repressão tenha atingido a tal ponto que ele tenha sido completamente banido neste período,
embora já estivesse bem constituído como festejo, pois a pesquisa identifica já no início do século XIX registros que atestam
as mesmas características básicas da festa, os elementos do auto e os personagens tal como chegaram aos nossos dias,
assim como as discussões dos autores sobre o tema.
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Em 1868, João Domingos Pereira do Sacramento abordava a questão dos impactos
das inovações ao exprimir sérias restrições ao que ele considerava como interferências
prejudiciais realizadas na festa daquele ano, entre elas a inclusão das matracas, que
hoje é um dos instrumentos mais característicos do sotaque da Ilha.
Prosseguindo, o Dossiê organiza as grandes transformações que ocorreram no século
XX, sob a ótica de sua assimilação pela sociedade maranhense em quatro fases
principais: o tempo dos conflitos, de 1901 a 1950; o tempo da valorização, de 1950
a 1970; o tempo da institucionalização, de 1970 a 1990; e o tempo da inserção no
mercado de bens culturais, a partir de 1990.
O tempo dos conflitos, da primeira metade do século XX, é registro das rivalidades
entre os grupos, em que muitas vezes a festa terminava em grossas pancadarias pelas
ruas. Muito similar ao que pesquisamos com o caso do frevo de Recife. Em ambos,
ser considerado “bom de briga” era uma vantagem que destacava o brincante no
grupo. Este caráter aguerrido da brincadeira justificou a repressão policial e alimentou
o preconceito da elite maranhense na época. Assim, alternavam-se as posturas de
proibição e de permissão.
No tempo da valorização, de 1950 a 1970 a manifestação consegue ser aceita no
meio sociocultural maranhense. A realização de concursos contribuiu para que os
grupos passassem a se apresentar em espaços culturais antes restritos à elite. Além
do que os grupos de Bois oriundos de municípios já se encontravam radicados em São
Luís, consolidando o surgimento de outros batalhões e, por efeito de concorrência,
fortalecendo os locais. A história recente atesta que foi também neste período que
surgiu o sotaque de Orquestra.
Esses fatores colocaram em evidência os festejos e valorizaram o Bumba Meu Boi,
despertando o interesse das instituições de governo que começaram a capitalizar a
brincadeira para a indústria do turismo. No início de 1960, ocorreu a aproximação
entre o poder público e a cultura popular de modo geral e com os festejos de boi em
particular. “Assim, embora já houvesse, desde 1953, um Departamento de Cultura
criado pelo governo do Estado, foi pela via do turismo que a cultura popular e, mais
especificamente, o Bumba Meu Boi começaram a despertar maior atenção do poder
público” (Dossiê Descritivo, p. 55). É importante registrar que, no início dos anos
1970, Zelinda Lima, pesquisadora e autora de um competente e incansável trabalho
em defesa da cultura popular do Maranhão, então à frente da recém-criada Empresa
Maranhense de Turismo, foi uma das grandes iniciadoras do apoio oficial ao Bumba
Meu Boi, estimulando a valorização dos grupos mais tradicionais.
No período mais recente de 1970 a 1990, verifica-se a consolidação dessa brincadeira
alcançando o status de principal representante da cultura popular maranhense. No
bojo desta transformação, os grupos saíram da informalidade e se organizaram do
ponto de vista legal e institucional para se habilitar aos financiamentos, participar
de editais, concorrer a recursos públicos, às programações e aos calendários oficiais
dos governos.
A criação de entidades associativas e a organização dos grupos impactaram a
brincadeira. Como resultado, os grupos conseguiriam angariar mais recursos,
construir sede, agregar mais pessoas aos grupos e confeccionar as próprias
indumentárias. Contudo, houve também impactos negativos. Entre outros, destacase a necessidade de adaptação das apresentações às novas exigências, como
a diminuição do tempo da brincada, o que ocasionou a supressão dos autos ou
matanças (Dossiê Descritivo, p. 56).
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A década de 1990 consagrou o Bumba Meu Boi como produto no mercado cultural, em decorrência do forte apoio
do poder público, especialmente da parte do governo estadual, que assumiu o compromisso político de investir somas
significativas de recursos através dos planos de apoio às festividades. Igualmente foram realizados investimentos para
apoiar a construção de novas sedes ou barracões, bem como na melhoria da infraestrutura dos locais para apresentação em
logradouros públicos nos bairros mais populosos da capital ou que manifestam com mais força esta tradição.
Finalizando minha obrigação de transmitir aos conselheiros uma síntese fiel deste extenso Dossiê, encontramos o capítulo
importante das salvaguardas. A Instrução técnica para o Registro apontou algumas medidas de salvaguarda. Conforme
bem observa a antropóloga Diana Dianoviski: “São sugestões concisas e divididas em três linhas de atuação: 1) incentivo à
documentação, ao conhecimento e à divulgação; 2) fortalecimento e apoio à sustentabilidade dos grupos; e 3) valorização
das expressões tradicionais do Bumba Meu Boi”.
Para a documentação, o conhecimento e a divulgação, o Dossiê sugere o estímulo a pesquisas, estudos e análises do Bumba
Meu Boi. Apoio a audiovisuais, gravação de CDs, documentários e exposição de fotografias, estabelecendo formas de
divulgação e circulação estadual e nacional.
Para o fortalecimento e a sustentabilidade dos grupos, sugere oficinas para a formação de lideranças capazes de elaborar,
executar e gerir projetos culturais. Criação de espaços de diálogo para que consigam identificar suas necessidades.
Implantação de políticas públicas em municípios do interior para beneficiar os não contemplados nas ações atuais,
valorizando expressões locais e reduzindo possibilidades de discriminação. Há sugestões de salvaguardas também para as
performances cômicas, os instrumentos musicais (identificação e estudo, especialmente os do interior) e as indumentárias
(oficinas de fabricação).
O Dossiê assinala, ainda, a necessidade de se recriar espaços que possibilitem a interação entre os brincantes e a plateia,
uma vez que alguns arraiais introduziram um palco que distancia o público, modificando, assim, as práticas de sociabilidade
tradicionais do Bumba-boi, calcadas na aproximação entre brincante e espectador.
As diretrizes para as ações da salvaguarda reconhecem que a inevitável inserção no mercado dos bens culturais acarretou
consequências, gerando mudanças na indumentária, na musicalidade, e provocando a exclusão dos autos em um número
significativo de apresentações desde a década de 1980. Contudo, é justamente nas manifestações tradicionais e no trabalho
artesanal, além da musicalidade e danças, que é expressa a criatividade do povo do Maranhão que faz a grande festa do
Bumba Meu Boi.
Encerradas as recomendações da salvaguarda, não cabe aqui nenhuma pretensão de analisar o mérito da questão
do riquíssimo patrimônio musical e coreográfico que, através do bumba meu boi, pulsa vivo no cotidiano destas cidades do
Maranhão. Esses aspectos já foram brilhantemente abordados pelos especialistas em seus respectivos estudos e textos1 que
constam dos autos deste processo. Entretanto, trata-se de uma faceta das mais ricas o universo dos cantadores.
E é tão grande a relação de talentosos amos, compositores e cantadores de toadas que seria impossível citar aqui nomes
sem incorrer em omissões de registros importantes. Mas devemos anotar os que já foram se encontrar com São João, São
Pedro e São Marçal. São eles: João Pimenta do Sotaque de Costa de Mão, Josemar, Hilário Bispo, Germano, Secundino,
Calça Curta, João de Chica e Marciano, todos de Bois de Matraca, Zé Apolônio, Bartolomeu dos Santos (Coxinho), João
Câncio e Camaliete, representantes do boi da Baixada, Newton Correia, Antero Viana, Leonardo Martins, Misico, Lauro e
Laurentino, todos representavam a melhor escola do Boi de Zabumba. Barbosa, José Nazar e Machado foram expoentes
de Boi de Orquestra.
Consideramos somente oportuno reiterar o reconhecimento de que o estudo de manifestações da cultura popular tem
permitido melhor entendimento sobre a formação do povo brasileiro. Neste caso, além das pesquisas antropológicas e
etnográficas já realizadas, temos todo um campo aberto à sociologia urbana que pode ser traçado a partir da trajetória do
Bumba Meu Boi, em decorrência de sua grande vascularização e sua presença em todas as camadas da sociedade.
Os estudos como o do Bumba Meu Boi e a busca de suas origens permitem-nos também lançar outro olhar sobre a
evolução social do país. E o resultado de um modelo de economia baseado na mão de obra escrava, no latifúndio e na
exportação em massa de produtos agrícolas e da pecuária, que se reproduziu de norte a sul do país nos tempos da colônia
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1. Dossiê Descritivo, p. 193-194.
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e império, originando as profundas contradições da concentração da riqueza, que por um lado nos legou a herança secular
de uma rica cultura e grandes conjuntos arquitetônicos dignos de serem reconhecidos como patrimônio da humanidade,
mas também os grandes contingentes de populações que ainda hoje subsistem à margem do progresso.
Permite-nos ainda identificar as estratégias criativas das classes desfavorecidas pelo regime colonialista e escravocrata. Pois,
com o propósito de defesa e sobrevivência, os escravos e oprimidos acabavam por se reunir sob o manto de grupos de
brincantes ou irmandades religiosas como alternativa utilizada para aglutinar suas forças.
Entretanto, com o passar do tempo, o que fora a agressividade dos grupos pela necessidade de defesa tornou-se expressão
de alegria contagiante e otimismo, e o povo maranhense foi pouco a pouco fazendo da resistência contra a repressão uma
lição de liberdade, e o Bumba Meu Boi é hoje reconhecido como um dos mais notáveis eventos culturais brasileiros e faz
parte das artes que melhor representam nossa herança cultural.
Como relator deste Processo, não posso deixar de registrar um depoimento pessoal. O assunto me toca pelos antecedentes
que tenho com o tema. Neste momento se completa para mim um ciclo de acontecimentos repletos de significados. Vem-me à mente a lembrança do ocorrido nos idos de 1977, logo na minha primeira missão de trabalho como engenheiro
no Maranhão, quando fui enviado ao arquipélago de Maiaú, Município de Mirinzal, com a tarefa de construir as bases da
primeira subestação de energia elétrica para a região e onde, por força de um destino que queria que eu me apaixonasse
por aquela terra e por aquela gente, fui conduzido a assistir ao espetáculo de um Bumba Meu Boi nas terras do quilombo
do Frechal. O impacto daquela revelação, iluminado ali apenas pelo clarão de uma grande fogueira, ficou indelevelmente
marcado em minha memória. Não sabia ainda naquele instante mágico, que estava tendo o privilégio de testemunhar um
“costa de mão”, um dos mais autênticos sotaques de Bumba Meu Boi e que tanto tempo depois iria recair sob minha
responsabilidade esta defesa.
Desde então, tornei-me encantado pela festa. Tempos mais tarde em 1984, depois da recuperação do mercado popular
da Feira da Praia Grande no coração do centro histórico de São Luís, ali naquele que se tornou um ponto de encontro de
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artistas e poetas, tive a sorte de conhecer pessoalmente o Mestre Bartolomeu dos Santos, conhecido por Coxinho, um dos
maiores de todos os compositores do gênero do Bumba Meu Boi, a quem devemos a célebre toada que, não por acaso,
abre o vídeo desta candidatura e foi homenageada por lei municipal como hino oficial do folclore maranhense.
Já em 1993, vivi as emoções de ser padrinho de um dos bois tradicionais de sotaque de zabumba, o de Mestre Antero Viana
do Monte Castelo, e, finalmente, ao visitar a Casa de Nagô e a Casa das Minas, cujo tombamento também tive a honra de
relatar neste Conselho. Pude entender as profundas ligações místicas e religiosas que fazem da manifestação do Bumba
Meu Boi, talvez a mais completa, legítima e fortemente enraizada no universo anímico e telúrico do povo maranhense.
Esta é, pois, uma história que não deixa dúvidas, que se confirma em cada prosa, em cada esquina, que se funde e se
mistura com a história bonita de lutas do maranhense. Ela está imaterializada no imaginário popular. Tem valor ancestral.
E o resultado desta colheita é emocionante por mais “científico” que seja o analista. Não há como ficar impassível perante
a emoção que brota desta arte. Aos colegas conselheiros, posso afiançar: eu vi. E posso lhes assegurar, suplementando
a parte técnica deste Dossiê, que, nada, nenhum texto, documentário em vídeo, fotografia, relatos descritivos, pode-se
igualar em emoção à avaliação de presenciar este feito onde ele acontece, vendo, ouvindo e sentindo os brincantes em
movimento ao som do vibrante troar das zabumbas nos terreiros de um quilombo de Cururupu, nos barracões da periferia
urbana das cidades ou as matracas no fabuloso cenário do centro histórico de São Luís, herança rara do Patrimônio Mundial.
Aproveito aqui para renovar minha profissão de fé no oficio que desempenhamos neste Conselho, lembrando que:
o ato de proteção, que está implícito na figura do Registro, incide também sobre a autoestima das pessoas
diretamente envolvidas, bem como da comunidade envoltória. Ele também confere valor. E, como valoriza, ele eleva
e estabelece uma aura de respeito sobre o bem que se pretende preservar. O Registro ultrapassa a dimensão de um
ato jurídico e burocrático e se torna uma estratégia de distinguir, de divulgar, de fortalecer argumentos de defesa,
e, portanto, um caminho para consolidar as perspectivas de continuidade para o futuro.2
De tudo que foi visto, parece ficar evidente que o arquétipo do Boi como motivo central se torna tão expressivo por que
faz parte do inconsciente coletivo da humanidade e aparece com força em muitas regiões do Brasil, mas foi no território do
Maranhão que os componentes se aglutinaram de forma tão densa que fizeram desta manifestação uma marca registrada
de suas manifestações culturais, já tão ricas e diversas, bastando lembrar o Cacuriá, o Terecô, a dança do Lelé, o Coco, a
dança de São Gonçalo, o Tambor de Mina e, finalmente, o Tambor de Crioula, também já registrado por este conselho como
Patrimônio Cultural do Brasil no Livro das Formas de Expressão, atestando a diversidade e a força de sua cultura popular.
Acervos como o Bumba Meu Boi, por se constituírem em importante foco de resistência da cultura legitimamente nacional,
não só têm relevância para o Estado do Maranhão e para o país, mas se revestem de um valor universal como uma lição de
liberdade e humanidade. E concluindo assim, e reafirmando
os demais pareceres constantes do Processo, sou de Parecer
favorável à inscrição, no Livro de Registro das Celebrações,
do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão
como Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto:
Edgar Rocha, 2007.

“Urrou! Urrou! Meu novilho é brasileiro!” Assim cantava
Coxinho em sua máxima toada, hino da cultura popular do
povo do Maranhão!
Esta é a avaliação que submeto ao pleno deste conselho.
São Luís, 28 de agosto de 2011
Luiz Phelipe de Carvalho Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan

2. ANDRÈS, Luiz Phelipe, em página 8 do Parecer sobre o “Terreiro Casa
das Minas, de São Luís, Estado do Maranhão”, Processo no 1464-T00, em
17/08/2002.
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SABERES E PRÁTICAS ASSOCIADOS AO MODO DE
FAZER BONECAS KARAJÁ E RITXÒKÒ: EXPRESSÃO
ARTÍSTICA E COSMOLÓGICA DO POVO KARAJÁ
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo da etapa de Instrução técnica do Processo de Registro do Ofício e dos Modos de Fazer
as Bonecas Karajá, aberto neste Departamento em 9 de abril de 2010, a partir de solicitação das lideranças indígenas
das aldeias Buridina1 e Bdè-Burè, localizadas em Aruanã, Goiás (GO), e das aldeias Santa Isabel do Morro, Watau e
Werebia, localizadas na Ilha do Bananal, Tocantins (TO), com anuência de membros das aldeias Buridina, Bdè-Burè e Santa
Isabel do Morro.

O pedido de Registro do bem cultural em tela resultou de um projeto de pesquisa desenvolvido pela Rede de Pesquisa em
Museus e Expressões do Patrimônio Cultural,2 intitulado “Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia”,
apresentado à então 14a Superintendência Regional do Iphan em janeiro de 2009. O projeto visava, principalmente, a
estimular, junto às comunidades Karajá de Goiás e Tocantins, a proposição de Registro dos modos de fazer as ritxòkò3
e produzir, por meio de pesquisa etnográfica e em acervos, a documentação necessária à instauração e à Instrução do
Processo no Iphan.
Grande parte do material que embasa o pedido é produto da etapa inicial deste projeto, que procurou também discutir
a pertinência do Registro junto aos próprios Karajá e assegurar seu protagonismo no processo de reconhecimento desta
que é considerada por eles uma importante expressão de sua cultura. Este material é constituído por cópias de livros e tese
acadêmica, além de relatório consolidado do projeto de pesquisa em questão.
Em conformidade com a Resolução no 001/2006, este DPI procedeu ao exame preliminar da pertinência do pedido em
questão, expresso na Nota Técnica no12/2010 e discutido na 16a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial. Para além,
no entanto, de considerar o Ofício e os Modos de Fazer as Bonecas Karajá, sugeriu ainda verificar a possibilidade de se
aprofundar as pesquisas na etapa de Instrução técnica do Processo, com vistas ao Registro das ritxòkò3 também como
forma de expressão. Nesse sentido, recomendou que se fizessem o levantamento e a análise do repertório das cenas, dos

1. Nomes e/ou expressões grafados em itálico indicam que estão sendo usados na língua ou na fala nativas. A grafia ritxòkò, por sua vez, corresponde à fala
feminina para denominar a boneca de cerâmica e será adotada neste Parecer ao lado de outras palavras associadas ao ofício, igualmente grafadas de acordo
com a fala feminina, em virtude da confecção das bonecas ser realizada, exclusivamente, pelas mulheres.
2. Esta Rede, formada por pesquisadores do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da PUC/GO e do Museu Antropológico/ UFG, tem por objetivo identificar
bens representativos do Patrimônio Cultural nacional que integram os acervos de museus e centros culturais e a eles agregar informações produzidas em campo
3. Na fala masculina, ritxòò.
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representação simbólica.

Foto da esquerda e
acima: Telma Camargo
da

Silva, 2010.

Com vistas a complementar e atualizar as informações então levantadas, bem como sistematizar os conhecimentos já
produzidos sobre a cerâmica figurativa Karajá em trabalhos etnográficos e registros audiovisuais de décadas anteriores, a
Instrução técnica do Processo contou com o aporte financeiro do Iphan no valor total de R$ 170.000 (cento e setenta mil
reais). As pesquisas empreendidas nesta fase de Instrução foram executadas pelo Museu Antropológico da Universidade
Federal de Goiás (UFG), sob a coordenação da Superintendência do Iphan em Goiás (Iphan-GO) e a supervisão deste
Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI/lphan).
Finalizada essa etapa de Instrução, o corpo do processo faz-se constituído de dois volumes compostos pelo requerimento de
Registro, acompanhado de abaixo-assinados das lideranças Karajá e de cartas de apoio de várias instituições;4 por Informações
e Notas Técnicas do Iphan (GO); por relatórios técnicos da equipe de pesquisa do Museu Antropológico; e pelo Dossiê
Descritivo, além das correspondências oficiais de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos
ou produzidos pela pesquisa em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos do Processo:
> Anexo 1 – Dossiê Descritivo – versão digital;
> Anexo 2a – Ritxòkò (videodocumentário) em DVD curta-duração;
> Anexo 2b – Ritxòkò (videodocumentário) em DVD longa-duração;
> Anexo 3 (a-p) – Documentação visual – versão digital, composta por 16 DVDs;
> Anexo 4 (a-t) – Relatórios técnicos – versão digital, composta por 20 CDs;
> Anexo 5 – Relatório consolidado do projeto de pesquisa “Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena
no Araguaia”, de abril de 2010;
4. Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia/PUC/GO, Museu Antropológico/UFG, Núcleo de Estudos de Antropologia, Patrimônio e Expressões Museais/
Faculdade de Ciências Sociais/UFG e Associação Indígena Iny Mahadu.
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motivos gráficos, das cores, das incisões e dos adereços presentes nas bonecas, para uma melhor compreensão de sua

> Anexo 6 – Relatório técnico: Primeiras aproximações ao grafismo
aplicado às Ritxòkò da aldeia de Santa Isabel do Morro (SILVA,
2010);
> Anexo 7 – Relatório técnico: Considerações sobre o grafismo
Karajá na perspectiva dos Karajá de Aruanã (LIMA FILHO, 2010);
> Anexo 8 – Caderno de Autorização de Uso de Imagens;
> Anexo 9a – Folder “Ritxòkò patrimônio do Brasil”, referente
à exposição “Bonecas cerâmicas Ritxòkò: arte e ofício do povo
Karajá”;
> Anexo 9b – Catálogo da exposição “Bonecas cerâmicas Ritxòkò:
arte e ofício do povo Karajá”;
> Apenso 1 – CAMPOS, S. M. C. L. Bonecas Karajá: modelando
inovações, transmitindo tradições. [Tese]. Departamento de
Ciências Sociais – Antropologia. Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. São Paulo, 2007. 154f. (cópia);
> Apenso 2 – COSTA, M. H. F. A arte e o artista na sociedade
Karajá. Brasília: Fundação Nacional do Índio, 1978. 196p. (cópia);
> Apenso 3 – CASTRO FARIA, L. A figura humana na arte dos índios
Karajá. Rio de Janeiro: Universidade do Brasil/Museu Nacional,
1959. 33p. (cópia);
> Apenso 4 – HARTMANN, G. Litkoko, puppen der Karaja brasilien.
Berlin: Herausgegeben vom Museum für Völkerkunde, 1973. 133p.
(cópia);
> Apenso 5 – SIMÕES, M.F. Cerâmica Karajá e outras notas
etnográficas. Organizadores: LIMA FILHO, M. F; NUNES, M. E. B. A.
Goiânia: UCG, 1992. 43p. (cópia).
Desse modo, a produção de conhecimento e documentação sobre o
Ofício e os Modos de Fazer as Bonecas Karajá está satisfatoriamente
contemplada no presente Processo, em conformidade com o
Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, e a Resolução 001, de 3
de agosto de 2006.

A PESQUISA
Foto: Telma Camargo
da

Silva, 2010.

A Instrução técnica do Processo foi realizada pelo Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás por meio do
Contrato no 23/2010 (Inexigibilidade de Licitação no 02/2010), celebrado com a Superintendência do Iphan em Goiás5
sob a supervisão deste DPI/Iphan. As atividades de pesquisa desenvolvidas para identificar e documentar o Ofício e os
Modos de Fazer as Bonecas Karajá foram conduzidas por uma equipe multidisciplinar6 composta por pesquisadores
especializados na temática Karajá, com a contribuição de lideranças indígenas. Dividida em duas etapas, a pesquisa,
que resultou na elaboração do Dossiê Descritivo e na produção dos DVDs que o acompanham, foi realizada entre

5. Até 2009, a então 14a Superintendência do Iphan tinha sob sua jurisdição os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins e, por isso, o Processo de Registro
em questão acabou sendo conduzido (apenas) pelo Iphan-GO. Com a reestruturação do Iphan pelo Decreto no 6.844/2009 e a criação da Superintendência
do Iphan em Tocantins (Iphan-TO), ressaltamos a necessidade premente de seu envolvimento e da participação direta na continuidade dos trabalhos a serem
desenvolvidos no processo de reconhecimento e salvaguarda do Ofício e dos Modos de Fazer as Bonecas Karajá.
6. A primeira etapa da pesquisa foi coordenada pela Profa. Dra. Nei Clara de Lima, Diretora do Museu Antropológico, e a segunda etapa, pela Profa. Dra. Telma
Camargo da Silva.
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agosto de 2009 e agosto de 2011 e envolveu estudos históricos e
antropológicos baseados em vasta bibliografia, além da realização
de trabalho de campo7 com vistas à revisão e atualização das
pesquisas até então realizadas.
Na primeira etapa, a pesquisa envolveu a realização de trabalho
de campo nas aldeias Karajá dos Estados de Goiás e Tocantins
e o levantamento bibliográfico e iconográfico, além de buscar
incorporar estudos já realizados sobre coleções de bonecas
guardadas em museus e centros culturais no Brasil e no exterior.
A segunda etapa privilegiou a sistematização dos conhecimentos
reunidos e/ou produzidos no Dossiê Descritivo e nos DVDs que o
acompanham. Para atender as recomendações constantes na Nota
Técnica no 12/2010, discutidas e acatadas na 16a reunião da Câmara
do Patrimônio Imaterial, a segunda etapa da pesquisa concentrou-se na elucidação de alguns aspectos considerados relevantes para
o entendimento das ritxòkò também como forma de expressão.
Nesse sentido, foi realizado um inventário8 dos padrões gráficos
e das cenas retratas pelas ceramistas, com identificação de seus
nomes e significados, além da identificação e do cadastro das
ceramistas ativas.
Os trabalhos foram exemplarmente supervisionados pela
historiadora da Superintendência do Iphan em Goiás, Maíra Torres
Corrêa. Conforme suas avaliações, a pesquisa foi bem conduzida e
realizada de acordo com as linhas gerais previstas no projeto e em
seu cronograma de execução.
Como desdobramento da pesquisa, foi realizada a exposição
“Bonecas cerâmicas Ritxòkò: arte e ofício do povo Karajá” no
período de 25 de janeiro a 27 de fevereiro de 2011, na Sala do
Artista Popular do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
(CNFCP/lphan). Esta exposição foi composta por duas seções. Na
primeira, um ensaio fotográfico trazia imagens do rio Araguaia,
do povo e do universo Iny, além do modo de fazer Iny ritxòkò. A
segunda seção contou com uma coleção de bonecas de padrões e
temáticas variados.
Durante a realização da etapa de pesquisa voltada para a produção
da documentação audiovisual, foram colhidas ainda as autorizações de uso de imagem para o Iphan em um conjunto de
92 (noventa e dois) termos de autorização de uso de imagem e som, conforme previsto na legislação.

Foto: Telma Camargo
da

Silva, 2010.

Já concluindo os trabalhos de pesquisa e sistematização do conhecimento produzido, em março de 2011, o Museu
Antropológico entregou a primeira versão do Dossiê Descritivo. Sob análise técnica dos setores competentes, o Dossiê
sofreu algumas modificações até alcançar sua versão atual. Os documentários audiovisuais, produzidos de acordo com
a legislação vigente, foram entregues em setembro de 2011 e considerados satisfatórios para os propósitos do Registro
em questão.

7. Tendo em vista a existência de um vasto material já produzido sobre a cerâmica figurativa Karajá, a metodologia de pesquisa adotada não considerou a
aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), embora algumas fichas tenham sido utilizadas como referência para orientar a pesquisa
e sistematizar os dados. Para a sistematização dos dados, a Ficha “Anexo 2: Fontes Documentais Inventariadas” foi utilizada e adaptada para atender as
necessidades específicas do projeto.
8. Este inventário está consolidado nos relatórios técnicos “Primeiras aproximações ao grafismo Aplicado às Ritxòkò da aldeia de Santa Isabel do Morro”,
de autoria da pesquisadora Telma Camargo da Silva (2010), e “Considerações sobre o grafismo Karajá na perspectiva dos Karajá de Aruana”, de autoria do
pesquisador Manuel Ferreira Lima Filho (2010).
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De acordo com as informações que integram o processo de Registro em tela, as bonecas Karajá, denominadas na língua
nativa ritxòkò (na fala feminina) e/ou ritxòò (na fala masculina), condensam e expressam importantes aspectos da identidade
do grupo, além de simbolizar diversos planos de sua sociocosmologia. Mais do que objetos meramente lúdicos, as ritxòkò
são consideradas representações culturais que comportam significados sociais profundos, por meio dos quais se reproduz
o ordenamento sociocultural e familiar dos Karajá. Com motivos mitológicos, rituais, da vida cotidiana e da fauna, são
importantes instrumentos de socialização das crianças que, brincando, se veem nesses objetos e aprendem a ser Karajá.
O povo Karajá pertence à família de povos de língua Karajá, ou Iny, que se divide atualmente em três subgrupos: os
Javaé, os Xambioá e os Karajá propriamente ditos.9 Pertencentes ao tronco-linguístico macro-jê, os Karajá vivem no Parque
Nacional do Araguaia, às margens do rio que dá nome a essa reserva indígena, e estão distribuídos nos Estados de Goiás,
Tocantins, Mato Grosso e Pará. O rio Araguaia, ou Berohoky, o grande rio, é o principal referencial que demarca o espaço
cósmico e social desse grupo étnico e o depositário e transportador da argila que forma os barreiros onde se encontra a
matéria-prima transformada pelas ceramistas Karajá em ritxòkò.
Por suas características geomorfológicas e climáticas, a região do vale do rio Araguaia constitui o cenário ideal para o
assentamento de grupos horticultores ceramistas, como os Karajá, que ocupam grande parte da extensão do rio desde
tempos imemoriais. O mito de origem desse povo conta que eles moravam em uma aldeia no fundo do rio, onde viviam
e formavam as comunidades dos Berahatxi Mahãdu, ou povo do fundo das águas. Interessado em conhecer a superfície,
um jovem Karajá encontrou uma passagem, inysedena, lugar da mãe da gente, na Ilha do Bananal. Fascinado pelas praias
e riquezas do Araguaia e pela existência de muito espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Karajá que subiram
até a superfície. Tempos depois, encontraram a morte e as doenças e tentaram voltar, mas a passagem estava fechada por
ordem de Koboi, chefe do povo das águas, e guardada por uma grande cobra. Resolveram, então, espalhar-se rio acima e
rio abaixo ao longo do Araguaia.
Existe uma correspondência simbólica entre a distribuição espacial dos povos míticos e a localização atual das aldeias Karajá
ao longo do vale do rio. Os Xambioá, ou Karajá do Norte, são os Iraru Mahãdu, o Povo de Baixo. Os Karajá da ponta sul
da Ilha do Bananal e os da aldeia Buridina, do Município de Aruanã, no Estado de Goiás, são alguns dos representantes do
Povo de Cima, os Ilbòò Mahãdu. E os Javaé são o Povo do Meio, ou Itua Mahãdu.10 Dados demográficos atuais registram a
existência de 21 aldeias Karajá, com uma população estimada em 2.927 pessoas. O povo de Buridina Mahãdu, ou os Karajá
de Aruanã, como são mais conhecidos, contam com uma população de, aproximadamente, 200 pessoas e os da aldeia de
Santa Isabel do Morro, ou Hawalò Mahãdu, com cerca de 650.
De acordo com as informações que integram o processo, os Karajá dedicam-se à pesca, à agricultura e ao artesanato,
que é bastante diversificado. A cultura material Karajá abrange técnicas de construção de casas, tecelagem em algodão e
confecção de artefatos de plumárias, minerais, conchas, cabaças, madeira e palha, além de cestaria e cerâmica. Em Buridina
e Santa Isabel do Morro, em especial, o artesanato em cerâmica constitui uma referência cultural significativa e uma das
mais lucrativas, representando, muitas vezes, a única ou a mais importante fonte de renda familiar.
A escolha dessas duas aldeias como foco das pesquisas para Instrução técnica do presente processo foi determinada pelo
fato de Santa Isabel constituir-se como um centro de referência na confecção de cerâmica figurativa na Ilha do Bananal, em
Tocantins, e pelo fato de Buridina, a única aldeia Karajá situada no Estado de Goiás, ter empreendido esforço, nas últimas
décadas, para retomar as práticas artesanais tradicionais como instrumento de revitalização étnica11 e como fonte de renda
proporcionada pelo comércio de artesanato junto ao turismo regional. A pesquisa para o Registro englobou ainda as aldeias
Watau, Werebia (em fase de estruturação) e JK, circunvizinhas a Santa Isabel do Morro, por terem sido formadas a partir
de cisões dessa aldeia maior e por manterem com ela, ainda que em níveis distintos, vínculos que vão desde relações de
parentesco até a realização de práticas socioculturais e rituais comuns.

Foto: Telma Camargo
da

Silva, 2010.

9. Conforme a descrito pela documentação que integra o pedido de Registro, hoje a confecção das bonecas restringe-se aos Karajá propriamente ditos,
estando a arte cerâmica ausente entre os Javaé e os Xambioá.
10. A distribuição espacial dos povos míticos parece mesmo permear a vida social, estruturando as posições (sociais) em rituais, a disposição dos cemitérios,
das casas de moradia e das casas rituais a partir de um simbolismo próprio à visão de mundo Karajá.
11. Há duas décadas, os Karajá de Aruanã desenvolvem um projeto de revitalização cultural e linguística que envolve a realização de um conjunto de atividades
voltadas para a autossubsistência e a valorização cultural Karajá. A comunidade desta aldeia conta também com um Ponto de Cultura e mantém uma loja no
Centro Cultural Maurehi, onde comercializa o artesanato no contexto do turismo regional.
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Prospecções arqueológicas na região evidenciam vestígios cerâmicos de antigas populações que recuam a produção ao
início do século XII, com características semelhantes ao que ainda hoje é produzido (SCHMITZ, 1976, 1977; WÜST, 1975,
1981 apud CAMPOS, 2007). De acordo com a documentação que integra o presente Processo, os Karajá modelavam
inúmeros objetos utilitários e cerimoniais que acompanhavam seus ciclos de vida e morte. E a confecção das bonecas
de cerâmica, propriamente dita, parece ter sua origem como brinquedo, com as primeiras ritxòkò confeccionadas com cera
de abelha e barro cru pelas mulheres mais velhas da família para serem presenteadas às meninas.
Atualmente, a confecção das figuras de cerâmica é uma atividade exclusiva das mulheres e envolve técnicas e modos
de fazer considerados tradicionais e transmitidos de geração em geração. O processo de confecção envolve o uso de
três matérias-primas básicas: a argila ou o barro – suù –, que é a matéria-prima principal; a cinza, que funciona como
antiplástico; e a água, utilizada para umedecer a mistura proveniente do barro e da cinza. Apesar de guardar algumas
especificidades conforme sua ocorrência se dê nas aldeias de Santa Isabel do Morro ou de Buridina,12 pode-se dizer que
o modo de fazer ritxòkò consiste, basicamente, nas seguintes etapas: 1) extração do barro; 2) preparação do barro; 3)
modelagem das figuras; 4) queima; e, finalmente, 5) pintura.
Os meses de maio a setembro, que correspondem ao período de seca na região, são os mais propícios para a produção das
bonecas de cerâmica. De acordo com as informações que integram o processo, para além do fato do período de chuvas não
ser o mais adequado para a realização de muitas das atividades necessárias, a partir de setembro, não apenas a produção
das bonecas, mas toda a atividade artesanal voltada para a venda diminui para dar lugar à produção de artefatos, enfeites
e adornos destinados, exclusivamente, ao uso ritual.13
Em Santa Isabel, aldeia onde se desenvolveu a forma moderna e ponto de referência no que é hoje considerado o modo
tradicional de fazer as bonecas, o barro é coletado em regiões próximas às margens do rio Araguaia e trazido para casa pelas
próprias ceramistas ou por seus esposos, genros e filhos. A massa para a modelagem das figuras é, então, preparada a partir
da mistura do barro com a cinza obtida da queima14 da madeira de uma árvore chamada cega-machado ou mawsidé.15
Antes da preparação dessa mistura, porém, o barro, ainda seco, é socado em pilão e resíduos que podem comprometer o
resultado final do trabalho. Em seguida, a mistura é umedecida com água, sovada e colocada para descansar e para ficar
reservada, protegida por um plástico ou pano, por um período de aproximadamente dois dias.
Na modelagem, a massa, que é então sovada novamente e separada em pequenas bolas, começa a ser transformada em
ritxòkò segundo uma ordem que dá origem às distintas partes de cada peça: primeiro, as ceramistas fazem as pernas e,
depois, o corpo e a cabeça. Para que as bonecas possam, então, ser queimadas, elas passam por um processo de secagem
que dura, aproximadamente, três dias e é realizado no interior das casas ou em locais cobertos. A queima das peças,
propriamente dita, dura cerca de três horas e se realiza em dois momentos. No primeiro, as bonecas são colocadas em cima
de uma folha de metal16 previamente aquecida sobre o fogo feito dentro de uma base de pedras ou tijolos. Nesta fase, elas
sofrem o efeito do calor, sem a incidência direta do fogo, por mais ou menos uma hora ao tempo em que são reviradas para
que todos os seus lados sejam queimados por igual. No segundo momento, as peças são cobertas por brasas e cinzas feitas,
principalmente com cascas de imbaúba, e são igualmente reviradas com o auxílio de uma vara de bambu para garantir a
homogeneidade da queima.17
A última etapa do modo de fazer as bonecas Karajá consiste na pintura, processo pelo qual as ritxòkò são decoradas com
padrões gráficos, também utilizados na pintura corporal Karajá, entre outros artefatos. Esta etapa não é feita, necessariamente,
logo após a queima das cerâmicas. As bonecas podem ser guardadas por tempo indeterminado e decoradas em qualquer

12. Como descrito pela documentação que integra o pedido de Registro, o modo de fazer as ritxòkò nas aldeias Buridina e Bdè-Burè – nova aldeia Karajá em
processo de instalação – se distingue dos processos utilizados na produção das bonecas em Santa Isabel do Morro, principalmente pela forma de aquisição do
barro e pelos procedimentos adotados. Os principais pontos dessa distinção serão abordados, de maneira resumida, neste Parecer.
13. Entre estes, destacam-se o hetohoky, rito de iniciação à vida adulta masculina que é considerado a principal cerimônia Karajá; a dança de Aruanã, termo
que designa as danças de máscaras realizadas na estação chuvosa para propiciar os seres sobrenaturais; e o harubedé, ritual de iniciação feminina que assinala
a entrada da menina no mundo adulto a partir da primeira menstruação.
14. A fabricação da cinza, por sua vez, é, em geral, um trabalho masculino que se dá da seguinte maneira: a madeira dos caules da árvore, que é retirada
com o uso de machado ou facão, é queimada ainda no mato e deixada nesse ambiente por até uma semana, para esfriar. Apenas depois de fria é que ela é
transportada para as residências para poder ser utilizada pelas ceramistas.
15. Algumas ceramistas fazem distinção entre a cinza brava, obtida da madeira mawsidé, e a cinza mansa, feita da queima da madeira do pequizeiro. Outras ainda
fazem menção à cinza de Kamayurá, obtida dos dejetos de vaca queimados, e à cinza comum, oriunda do fogão de casa, que seriam misturadas à cinza brava.
16. Latão obtido da reciclagem de materiais metálicos.
17. De acordo com a ceramista Mahuederu, antigamente a queima da cerâmica era realizada em uma espécie de forno feito a partir de um buraco cavado no
chão e aquecido com fogo e em cujas brasas as bonecas eram depositadas.
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Em conjunto, esse modo tradicional de fazer as bonecas envolve todo um repertório de saberes que se estende desde a
seleção e coleta do barro até a pintura das cerâmicas.
Seguido na Ilha do Bananal, onde está presente na memória das ceramistas que repassam o ofício conforme a tradição,
praticamente não é mais exercido em Aruanã há mais de uma década. Nas aldeias Buridina e Bdè-Burè, a intensificação
do contato com a sociedade nacional imprimiu outras modificações no modo de fazer a boneca, incluindo alterações no
tamanho, nas etapas de trabalho e na principal matéria-prima utilizada.
Nestas aldeias, o número de ceramistas é reduzido, mas é possível observar a continuidade do ofício pela presença de três
gerações de ceramistas ativas que executam apenas as etapas relativas à secagem, à modelagem, à queima e à pintura
das bonecas. Neste que é considerado o modo atual de fazer a boneca Karajá, eliminaram-se as etapas de extração e
preparação do barro, que passou a ser adquirido por compra, já pronto para ser modelado. A aquisição da argila pronta,
ao tempo que elimina etapas e conhecimentos importantes do trabalho, afeta a qualidade do produto final, que fica mais
frágil e com pior aparência em virtude da textura áspera da massa decorrente da presença de grãos de areia e de outras
impurezas. Além disso, ocorreram também mudanças significativas no processo de queima e de pintura das cerâmicas:
enquanto a primeira passou a ser realizada em um forno de tijolo de formato arredondado, que permite a queima de até
80 peças de apenas uma vez, a pintura passou a se dar também com tinturas químicas.
Às transformações de ordem técnica ocorridas, principalmente, em Aruanã somam-se outras relacionadas aos motivos
figurativos e padrões decorativos desenvolvidos pelas ceramistas em Santa Isabel. Sobre esses aspectos, cabe ressaltar que o

351

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

época. Seja como for, observa-se o predomínio dos pigmentos vermelho e preto, obtidos, respectivamente, das sementes
de urucum e da fuligem do carvão que se desprende das panelas quando manuseadas com pedaços de borracha queimada
misturada com extrato de cascas da madeira xarurinã ainda verde. Os pigmentos são diretamente aplicados sobre as peças,
de acordo com o padrão gráfico escolhido e com o auxílio de um palito confeccionado com haste de palha de buriti.
Primeiro, aplicam-se os motivos gráficos na cor preta. O vermelho é utilizado posteriormente para destacar detalhes em
preto e adereços.

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

que é considerado hoje o modo tradicional de fazer a boneca Karajá já é fruto das constantes transformações por que vem
passando esta arte cerâmica, documentadas desde os primeiros contatos com a sociedade nacional. Como Darcy Ribeiro
(1957), Luiz de Castro Faria (1959), Maria Heloísa Fénelon Costa (1978) e outros (EHRENREICH, 1891; FRITZ KRAUSE, 1911;
LIPKIND, 1939) sugerem, essas transformações são decorrentes, em grande parte, da intensificação dos contatos e das
trocas (comerciais) com os torí,18 estabelecidos com regularidade pelo menos desde 1775, quando tem início a incursão de
naturalistas e etnólogos em expedição na região.
Desde o século XVIII, o rio Araguaia é via usual de navegação e desempenha, ainda hoje, papel relevante como parte
do sistema fluvial Araguaia-Tocantins, que mantém em comunicação regular as regiões do Brasil Central e Amazônica.
Nesse contexto, para além do contato com outros povos designados como indígenas, é grande o número de turistas (e
colecionadores) que adentram a região, sobretudo, durante a temporada de praias do rio Araguaia, entre os meses de julho
e setembro. A gente de fora valoriza o “artesanato indígena” e contribui para consolidar o constante florescimento da arte
cerâmica a partir de um comércio exigente e frequente, ávido de exotismo, conforme bem salienta Castro Faria (1959).
Assim, é entre a conformidade aos padrões do que tem sido considerado “a cultura Karajá” propriamente dita e o desejo
de corresponder às exigências dos contatos interétnicos cada vez mais estreitos que as ceramistas materializam no barro
aspectos mitológicos, rituais e cotidianos da gente Iny. Nesse sentido, pode-se dizer que o processo (criativo) de produção
das ritxòkò ocorre por meio de um jogo de elaboração e variação de formas e conteúdos determinado por uma série de
fatores, como: a experiência, a habilidade técnica e a vontade ou preferência estética da ceramista, a função do objeto,
o acesso à matéria-prima e a disponibilidade de recursos financeiros para compra de materiais, a exigência do mercado
interno e/ou externo às aldeias, entre outros.
Ao reunir trabalhos etnográficos anteriores aos que resultaram da pesquisa com vistas à sua atualização sob a perspectiva
patrimonial, a documentação que integra o presente processo mostra não apenas como esta produção cerâmica vem se
transformando ao longo do tempo. Mais do que isso, permite vislumbrar as implicações do contato interétnico (tanto
com outros grupos que designamos como indígenas quanto com a sociedade regional e/ou nacional) na conformação (ou
invenção) de uma “cultura Karajá” que emerge de valores e convenções (particulares) sempre renovados e em mediação.
Nesse sentido, é bastante enriquecedor comparar as peças mais antigas das coleções então inventariadas pela bibliografia
apresentada, e as análises correspondentes, às peças atuais cuja produção foi bem documentada e novamente analisada
para a Instrução do Processo de Registro em questão.19
As coleções reunidas pela bibliografia que compõe o processo apresentam peças que datam de 1870 a 1950, classificadas
como hakana ritxòkò, ou bonecas do “tempo antigo”, e wijina bede ritxòkò, ou bonecas do “tempo atual” ou da “fase
moderna”. Castro Faria (1959) e Fénelon Costa (1978) apontam a aldeia de Santa Isabel do Morro como o lugar onde se
desenvolveu esta forma moderna e de onde se difundiu o novo estilo que é hoje considerado o modo tradicional de fazer
as bonecas.
De maneira geral, as bonecas desta fase, “de dinamismo criador e de procura incessante de novas formas de expressão
plástica” nas palavras de Castro Faria (1959), são majoritariamente destinadas ao comércio. Sua produção remonta aos
anos de 1940 e caracteriza-se pela transformação da boneca de barro cru em boneca de cerâmica propriamente dita, ou
seja, de barro queimado. Conforme muitos autores assinalam, a queima foi o que possibilitou o que descrevem como
“explosão criativa”, resultando na criação de formas complexas e diversificadas, modeladas em composições cênicas que
representam a vida cotidiana, ritual e cosmológica dos Karajá. Essa fase também se caracteriza pela decoração policrômica,
com intensidade do colorido e maior extensão das áreas cobertas pela pintura, e pela representação de formas grandes,
delgadas e delicadas, com os braços, as pernas e o próprio tronco sendo tratados com realismo e desenvoltura.
Como observa Fénelon Costa (1978), ao agruparem as bonecas em cenas representativas do que pode ser considerado
o universo Iny, as ceramistas procuram agradar, sobretudo, ao gosto da gente de fora, atraída pelo “exotismo” de

18. Designação na língua nativa para “homem branco”.
19. Uma leitura possível dos dados levantados nas etnografias apresentadas, basilares sobre o tema, permite mesmo vislumbrar uma comparação mais
complexa entre domínios e níveis de distintas formações e concepções socioculturais, no sentido de tentar superar os limites e impasses de perspectivas que
se reduzem a confrontar, seja para identificar seja para opor, “nós” e “eles”. A leitura do conjunto à luz das ideias desenvolvidas por Roy Wagner (1981) e
outros com os quais este autor dialoga (VIVEIROS DE CASTRO, 1986; STRATHERN, 1988; 1996), por exemplo, pode se revelar indicativa de que é por meio do
contato (interétnico) e, portanto, da experiência aberta e do aprendizado mútuo de outras formas sociais que um “modo de vida” aparece como algo próprio
e particular, ainda que sempre mediado. Ou, em outras palavras, da ideia de que “as culturas” estão sempre a se atualizar em um movimento incessante de
transformação e (re)invenção de si mesmas frente àquelas que elas próprias apreendem (e criam) quando em contato, e vice-versa.

352

Assim, é especialmente de seu universo de sentidos que a ceramista toma os aspectos e elementos a serem explorados
nesta arte figurativa, associando às pequeninas figuras de barro a pintura corporal dos Karajá, além de peças de vestuário e
adorno consideradas tradicionais. Indicativos de categorias de gênero, idade e estatuto social, esses adereços complementam
a representação figurativa das bonecas, que identificam então “o Karajá” homem ou mulher, jovem ou velho, solteiro ou
casado, com todos os atributos que a cultura criou para distinguir convencionalmente essas categorias” (CASTRO FARIA,
1959). Como Castro Faria (idem, ibidem) ainda assinala, [as bonecas Karajá] não valem apenas como peças de arte, mas
também como narração histórica figurativa, ao invés de simplesmente escrita ou verbal, da vida Karajá, ou daquilo que ela
possui de mais importante e merecedor de registro, no conceito do artista e do próprio grupo para o qual este produz as
suas obras (p. 13).
Em sua tese de doutorado, Sandra Maria C. T. L. Campos (2007) apresenta um repertório significativo da pintura corporal
e dos padrões ornamentais presentes em coleções de bonecas Karajá armazenadas no Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo. Procurando estabelecer conexões entre “arte” e “sociedade”, ela então explica que, desde o
nascimento até o casamento, por exemplo, meninos e meninas Karajá têm o corpo pintado com padrões gráficos exclusivos
de acordo com o gênero e a idade, além de cortar o cabelo e utilizar uma série de enfeites que identificam seu estatuto
social. Depois que se casam, os homens não portam mais o corte de cabelo caracterizado por um topete acima da cabeça,
e as mulheres retiram o bracelete de algodão denominado dexi – adorno que as acompanha desde o nascimento e que
pode permanecer em seus braços no máximo até o nascimento de seu primeiro filho.
Além destas distinções, esta autora arrola também uma série de figuras cerâmicas representativas de outras categorias que
se sobrepõem às de gênero e idade e que acompanham, igualmente, as etapas do ciclo de vida e morte Karajá, como:
Itxorytyhy (homem casado com filho), Raruna (homem com mais filhos), Kuladusé (mulher com um filho), Kuladusé raruna
(mulher com mais filhos), Fulano labié (avô de fulano), Sicrano lahi (avó de sicrano), Matukari (velho), Senadu (velha). Com
o passar da idade e a atribuição de novos papéis sociais, outras distinções são ainda incorporadas em combinação com os
atributos que distinguem as categorias de idade. E há também, entre as bonecas por ela analisadas, cenas de sepultamento
(entre estas, o sepultamento secundário dos mortos, ou ritual de exumação dos ossos, que não é mais praticado) e cenas
de choro ritual, entre outras relativas a mitos, ao cotidiano e a elementos da fauna e da flora locais registrados em bonecas,
atualmente, comercializadas (CAMPOS, 2007).
Cabe observar que essas características distintivas estão presentes nas figuras cerâmicas tanto de estilo antigo como nas
modernas. A fase antiga, no entanto, caracteriza-se pela modelagem de pequenas figuras estilizadas em barro cru, de
formato esteatomérico e esteatopígico (triangular com bases mais largas), sem a presença de pernas ou braços definidos
e com os membros inferiores e as nádegas reduzidos a simples massas ou volumes arredondados. De acordo ainda com
Castro Faria (1959) e Fénelon Costa (1978), predominam na fase antiga as figuras isoladas e sempre de pé, não havendo
composição cênica nem variedade de posturas.
As fases antiga e moderna não são sucessivas, e o advento do novo estilo não resulta no desaparecimento do antigo.
Atualmente, as hakana ritxòkò, ou a(s) boneca(s) verdadeira(s) nas palavras da ceramista lxeheru,20 continuam tão presentes
quanto as wijina bede ritxòkò. Ambos os estilos aparecem entre as preferências das ceramistas que, muitas vezes, modelam
o barro no formato antigo a partir do modo de fazer atual e segundo um processo criativo que se expressa também pela
combinação dos diversos padrões de grafismo aplicados e pela habilidade e precisão com que estes são executados.
As ceramistas aplicam os grafismos em padrões básicos e derivados por meio de combinações diversas que alinham a
repetição, o entrecruzamento de linhas e a sua distribuição na cerâmica. Entre os padrões mais comuns (re)produzidos
(e combinados de diferentes maneiras) nas ritxòkò, encontram-se as listras e faixas pretas usadas, principalmente, pelos
mais velhos nos braços e nas pernas, o Haru, padrão composto por losangos (isolados ou circunscrevendo linhas paralelas

20. Em depoimento nos vídeos que acompanham o Dossiê Descritivo.
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cerimônias consideradas “típicas” elou “autênticas” do grupo e de certos momentos de seu cotidiano. Nesse sentido,
ela chama atenção ainda para o fato de que, nessas peças, a ceramista ignora quase por completo alguns adereços
peculiares à sociedade nacional que são também já partilhados, de alguma forma, pelos membros do grupo étnico em
questão, como: o uso de artefatos industriais, como panelas e demais utensílios de cozinha, e o uso de roupas do homem
branco, entre outros.
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ou triângulos pretos), o Wedéwedé, padrão composto por pontos, o Itxalabu, busto preto utilizado na pintura corporal
masculina, e o Koé-koé, nome dado à grega e suas variantes, utilizado indistintamente por homens e mulheres de diferentes
grupos de idade.
Cada desenho tem um nome que indica relações com partes do corpo e/ ou da fauna local, associada, por sua vez, aos
três níveis cosmológicos Karajá: o céu, a terra e a água. Assim, entre os padrões levantados durante as pesquisas de
campo realizadas para a Instrução técnica do Processo, encontram-se as pinturas de morcego (tyrehéhokó), urubu (rara e/
ou rarajie), tatu (ohã), tamanduá (warirò, pirarucu (hatykysi e/ ou nebory yri pacu (haru) e jiboia (hawykynimyrará), entre
outros. Entre os nomes levantados, observou-se que um mesmo padrão, no entanto, recebe nomes distintos de acordo
com a perspectiva de diferentes ceramistas. Nesse contexto, para além da complexidade e da dificuldade das análises e
interpretações sobre a relação entre a cosmologia Karajá e os padrões gráficos utilizados, as pesquisas apontam que os
significados desses padrões podem estar se perdendo. Algumas ceramistas que desenharam alguns motivos gráficos em
papel não souberam denominar muitos dele nem apontar seus significados.
As diferenças nos modos de fazer tradicional e atual dividem a opinião de membros das comunidades Karajá, que apontam
vantagens e desvantagens de ambos os modos. Assim, se um por lado, o modo de fazer atual elimina etapas do trabalho
da ceramista e de suas famílias e, com elas, todo um conjunto de práticas e conhecimentos sem os quais a continuidade
do ofício parece estar mesmo ameaçada, por outro, agiliza o processo de confecção das bonecas, diminuindo o esforço
investido e proporcionando o aumento da produção para a comercialização.
A intensificação da demanda comercial pelas bonecas Karajá é apresentada como um dos principais fatores de introdução
dessas mudanças em seu modo de produção. Segundo o relatório consolidado da pesquisa, entrevistas realizadas com
as ceramistas mostraram que, nos últimos tempos, as ritxòkò têm se constituído mesmo em importante fonte de renda
para as comunidades. Todas as mulheres com quem os pesquisadores conversaram foram unânimes em afirmar que
parte significativa dos bens consumidos pelas suas famílias advém da venda de suas cerâmicas, que são foco de grande
interesse de turistas que visitam, principalmente, a aldeia Buridina durante as temporadas de praia do rio Araguaia, entre
junho e setembro.
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Um dado importante revelado pela presente pesquisa é que essa diferença de preços acarreta um mal-estar entre as
ceramistas que vendem nas ruas e aquelas que deixam seus objetos nas casas de cultura. Além disso, a pesquisa revelou
também que, enquanto um grupo de ceramistas está empenhado em organizar formas coletivas de produção, distribuição e
venda das bonecas, as ceramistas mais antigas e reconhecidas fazem questão de afirmar que não dependem dessas formas
de venda, consideradas alternativas, uma vez que são procuradas em suas próprias casas e que recebem as encomendas
diretamente, sem intermediários.
Nesse contexto de grande demanda e produção para o comércio local, é interessante perceber a introdução, pelos próprios
Karajá, de algumas categorias, ideias e práticas que diferenciam as ceramistas e o seu ofício. O relatório consolidado da
pesquisa e o Dossiê Descritivo mostram que, em conversas com pesquisadores, alguns interlocutores recorreram à ideia
de ceramistas históricas para se referir àquelas que primeiro ensinaram o ofício às outras mulheres e cujas habilidades e
criatividade na confecção das bonecas jamais foram superadas pelas ceramistas que as sucederam.
As observações da pesquisa sugerem que o lugar de origem dessas ceramistas históricas é Santa Isabel do Morro e que o
modo de fazer a boneca Karajá realizado por elas tem sua continuidade naquelas que são classificadas hoje como mestras
ou professoras. A maioria destas tem o reconhecimento e se autorreconhecem como boas ceramistas pelo domínio dos
conhecimentos e saberes exigidos para fazer as bonecas e pela criatividade que imprimem à modelagem e à pintura das
peças, mas, principalmente, pela grande demanda em relação às suas cerâmicas.
Em contraposição a essas mestras, por sua vez, há ainda aquelas identificadas como aprendizes, que pertencem à geração de
mulheres jovens, geralmente filhas ou netas das ceramistas reconhecidas. Atualmente, a arte de ensinar e aprender o ofício
se dá em dois contextos distintos, embora articulados: o contexto familiar, considerado tradicional, e o contexto escolar e
de oficinas e cursos promovidos por inúmeras e diferentes instituições que executam projetos de apoio cultural.21 Conforme
assinalado no relatório consolidado da pesquisa e no Dossiê Descritivo, essa nova modalidade de ensinar e aprender o
ofício de ceramista teve início nos últimos dez anos, em um cenário de intensa mobilização política que incorpora a lógica
ocidental de desenvolvimento de projetos, com base nos discursos do desenvolvimento (auto)sustentável e nas ideias a
eles relacionadas, como as de geração de renda, valorização da identidade, saberes tradicionais e reconhecimento étnico.
Apesar do desinteresse de muitos jovens, o aprendizado no contexto familiar continua ocorrendo, sobretudo em Santa
Isabel. A aprendizagem pelas meninas Karajá tem início por volta dos seis anos de idade e adquire um significado lúdico
de duplo sentido. Primeiro, como processo de aprendizado em que a própria criança, sob o incentivo e com a ajuda das
mulheres adultas de sua família, confecciona as cerâmicas e as transforma em brinquedos. Segundo, quando, entre os seis
e oito anos de idade, elas são presenteadas pelas mesmas mulheres com cestinhas denominadas ueriri contendo conjuntos
de bonecas que formam a família e que representam as distintas fases de idade do indivíduo – pessoa – Karajá.
Nesse contexto, o brincar e o aprender ocorrem simultaneamente, e a prática de modelar o barro não é vista ainda como
trabalho e, tampouco, como obrigação pelas meninas, que acompanham as mulheres adultas desde a coleta do barro e
brincam com pequenas quantidades de massa preparadas por suas mães, tias e avós. Quando adultas, as mulheres que
se interessam em dar continuidade ao ofício, propriamente dito, já dominam todos os saberes associados à confecção
das cerâmicas. E é na categoria de adulta, e de casada, que a mulher Karajá deixa de ser uma aprendiz e se torna uma
ceramista, assumindo totalmente as responsabilidades que se referem a este ofício.

21. As comunidades Karajá de Aruanã, por exemplo, contam com um Ponto de Cultura cujas atividades são desenvolvidas na escola indígena com recursos
administrados pela Associação da Aldeia Karajá de Aruanã (AAKA).
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A comercialização se realiza de várias maneiras, sendo as mais comuns a venda nas casas das ceramistas e a venda nas casas
de artesanato e nas ruas das cidades de Aruanã e de São Felix do Araguaia, em Mato Grosso. Quando comercializadas
nas casas das ceramistas, em geral, as peças são feitas sob encomenda de lojistas ou de representantes de instituições
acadêmicas e museológicas para compor, nestes últimos dois casos, acervos de coleções etnográficas. Em Aruanã e São
Félix do Araguaia, foram construídas casas de cultura destinadas à valorização da cultura Karajá e à venda de artesanato
indígena – o Centro Cultural Maurehi, situado na aldeia Buridina, além da Casa de Cultura Karajá e Tapirapé. Nestes locais,
as peças são vendidas por um preço fixo, ao contrário do comércio realizado na rua, onde as peças, expostas livremente nas
calçadas ao lado de outros objetos artesanais, são negociadas com o comprador.
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MEDIDAS DE SALVAGUARDA
O Dossiê Descritivo problematiza algumas mudanças ocorridas no processo de produção das ritxòkò e aponta as principais
dificuldades que as ceramistas Karajá vêm enfrentando para dar continuidade às suas práticas. Levando em consideração
não apenas as particularidades socioculturais das aldeias Karajá pesquisadas, mas, sobretudo, o contexto social e político
mais amplo no qual estão inseridas, o Dossiê apresenta considerações extremamente relevantes para o desenvolvimento de
medidas de salvaguarda adequadas à continuidade do bem cultural em questão.
Em primeiro lugar, cabe mencionar a ressalva de que o Plano de Salvaguarda, a ser elaborado em conjunto com os grupos
envolvidos, deve partir do princípio da autodeterminação, bem como respeitar os direitos fundamentais desses povos.
Nesse sentido, para além das questões relativas ao Ofício e aos Modos de Fazer as Bonecas Karajá, propriamente ditos, o
Dossiê Descritivo sugere levar em consideração também outras necessidades (mais amplas) dos Karajá de Goiás e Tocantins.
Conforme bem apresentado no Dossiê Descritivo, os Karajá de Santa Isabel do Morro e, sobretudo, de Aruanã estão
inseridos em um contexto urbano que envolve um contato interétnico cada vez mais regular e intenso com a sociedade
regional envolvente. Assim, aos conflitos existentes entre lideranças indígenas e que levam às cisões internas das aldeias e à
formação de novas, como é o caso de Bdè-Burè, Wataú, JK e Werebia, somam-se àqueles advindos do contato com os torí.
A intensificação do turismo nas cidades de Aruanã e São Félix do Araguaia, por exemplo, agrava, por vezes, os impactos
desse contato, com o aumento do consumo (abusivo) de bebidas alcoólicas e drogas, da prostituição e do contágio de
doenças sexualmente transmissíveis, entre outros.
Um dos principais problemas e desafios a serem enfrentados passa, portanto, por pontos de tensão e conflito que geram,
por vezes, a desagregação da pessoa e dos grupos Karajá, o que requer o compromisso do Estado na implantação de
políticas públicas capazes de lidar com as consequências, muitas vezes desastrosas, desse contato. Conforme bem assinalado
no Dossiê Descritivo, se o que se pretende é salvaguardar o ofício e os modos de fazer as ritxòkò, e os conhecimentos
(tradicionais) a eles associados, atuar sobre essas tensões e promover ações de valorização dos detentores desses saberes é
mais do que fundamental.
Nesse contexto, o Dossiê traz sugestões de estabelecer parcerias entre as esferas federal, estadual e municipal com vistas
ao desenvolvimento de ações e projetos a serem implementados, e coordenados, localmente pelas associações indígenas
já existentes, a saber: Associação da Aldeia Karajá de Aruanã e Associação Indígena Iny Mahadu. Além do Ministério da
Cultura (MinC), a participação da Fundação Nacional do índio (Funai), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério
Público Federal (MPU), das Prefeituras Municipais e das Secretarias de Estado de Educação e de Turismo é considerada de
fundamental importância para a elaboração e o desenvolvimento do Plano de Salvaguarda. Já há, inclusive, projetos culturais
sendo desenvolvidos com o apoio da Funai, da Funasa e das Secretarias de Estado de Educação de Goiás e Tocantins que
poderiam ser incorporados, além de um Ponto de Cultura sediado em Aruanã. Ressaltamos ainda a necessidade, premente,
de envolver, além do Iphan-GO e deste Departamento de Patrimônio Imaterial, a Superintendência do Iphan em Tocantins
(Iphan-TO) na condução, no acompanhamento e/ou na execução da formulação deste Plano de Salvaguarda.
Entre as medidas de salvaguarda então propostas no Dossiê Descritivo e nos relatórios técnicos, destacam-se: o planejamento
de oficinas de aprendizado e repasse das técnicas e dos modos de fazer as ritxòkò; a realização de oficinas nas escolas
para o ensino dos padrões gráficos, e de seus nomes e significados, às crianças; e o desenvolvimento de estudos com
vistas à padronização da grafia em língua Karajá dos nomes desses grafismos e à publicação, na língua Karajá, do material
produzido em um livro a ser distribuído gratuitamente em toda a área Karajá, além do mapeamento de outras demandas,
espontâneas ou induzidas, com relação à confecção das bonecas de cerâmica.
O Dossiê Descritivo traz recomendações também de incentivo e apoio à produção da cerâmica utilitária, considerada
mais complexa, e de aprendizado e elaboração mais difícil, e apontada por muitos Karajá como atividade em risco de
desaparecimento. A pesquisa para Instrução do Processo sugere que, se no passado a produção cerâmica era de caráter
utilitário, ritual e lúdico, atualmente ela se restringe, cada vez mais à confecção das ritxòkò para a venda no mercado externo
às aldeias. Dos artefatos utilitários, por exemplo, apenas os potes para armazenar e resfriar água ainda são confeccionados
e utilizados nas aldeias pesquisadas. Os demais foram substituídos por vasilhas industriais compradas nos mercados locais.
Nesse sentido, cabe ressaltar, por fim, que em Aruanã e Santa Isabel do Morro, apenas poucas ceramistas idosas sabem
fazer esses tipos de artefato e dominam as técnicas de olaria em sua totalidade. As mais jovens, apesar de saberem fazer as
bonecas de cerâmica, não conseguem modelar com destreza peças utilitárias e maiores.
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O estudo das ritxòkò a partir de seus processos de produção material e simbólica, como foi devidamente realizado para

Foto: Telma Camargo

Instrução técnica do presente Processo, mostra que o Ofício e os Modos de Fazer as Bonecas Karajá, ao mesmo tempo que

da

Silva, 2010.

constituem importante fonte de renda das famílias Karajá, condensam uma expressão cultural (e artística) que (re)produz
aspectos identitários de suma importância para este grupo étnico.
Assim, por constituírem-se em um dos principais elementos na contínua construção da identidade cultural da gente Iny; por
atenderem às diretrizes da Política Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial (PNPI), ao contemplar regiões historicamente
pouco atendidas pela ação institucional, além de se referir a bens culturais representativos de contextos culturais indígenas;
e, por tudo o mais que está demonstrado neste processo, consideramos satisfatórios os elementos e argumentos para
fundamentar a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a favor da inscrição do Ofício e dos Modos de
Fazer as Bonecas Karajá no Livro dos Saberes, bem como da inscrição das Ritxòkò – Bonecas Karajá no Livro das Formas
de Expressão, e do consequente reconhecimento desses bens culturais como Patrimônio Cultural do Brasil
É este o nosso Parecer.
Brasília, 27 de outubro de 2011
Fabíola Nogueira da Gama Cardoso
Coordenação de Registro
De acordo.
À Coordenadora-Geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 27 de outubro de 2011
Claudia Marina Vasquez
Coordenadora de Registro – DPI/lphan
De acordo. À Diretora do DPI , para os devidos encaminhamentos.
Em 27 de outubro de 2011
Mônia Luciana Silvestrin
Coordenadora-geral Substituta de Identificação e Registro – DPI/lphan
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O

Processo 01450.005542/2010-13 teve seu início quando a Superintendente do Iphan, em Goiás, Salma Sadi
Wares de Paiva, encaminhou ao Departamento de Patrimônio Imaterial, então dirigido por Márcia Sant’Anna, o
memorando no 127/10, datado de 8 de abril de 2010. Nesse expediente era encaminhada a documentação para a
abertura do Processo de Registro das Bonecas Karajá.

Foto da esquerda:
Telma Camargo da
Silva, 2010.

O referido memorando era acompanhado de:
1.

Informação técnica no 16/10, produzido pela técnica Maira Torres Correa;

2.

Pedido de Registro assinado pelas lideranças das seguintes aldeias Karajá: Buridina, Aruanã (GO); Bdè Burè, Aruanã
(GO); Santa Isabel do Moro, Ilha de Bananal (TO); Watau, Ilha de Bananal (TO); e Werebia, Ilha de Bananal (TO).

3.

Abaixo-assinados das comunidades Karajá das aldeias Buridina, Bdè Burè e Santa Isabel do Morro declarando a
anuência e o interesse na instauração do processo de Registro.

4.

Cartas de Apoio assinadas por representantes das seguintes instituições: Instituto Goiano de Pré-história e
Antropologia/PUC-GO; Museu Antropológico/UFG; Núcleo de Estudos de Antropologia, Patrimônio e Expressões
Museais/Faculdade de Ciências Sociais/UFG e Iny Machado Coordenação (entidade indígena Karajá).

5.

Cópias dos seguintes textos de referência sobre o tema: CAMPOS, S. M. C. L., “Bonecas Karajá: modelando
inovações, transmitindo tradições”; CASTRO FARIA, L., “A figura humana na arte dos índios Karajá”; COSTA, M. H.
F., “A arte e o Artista na Sociedade Karajá”; e HARTMANN, G., “Litjoko puppen der Karaja Brasilien”.

6.

Relatório consolidado de pesquisa para a identificação e documentação das Bonecas Karajá, produzido pela equipe
do Museu Antropológico/UFG contratado pelo Iphan.

Em 5 de maio de 2010, a Diretora do DPI informou as partes interessadas sobre a abertura do Processo referente ao pedido
de Registro do Ofício e dos Modos de Fazer as Bonecas Karajá, decisão esta baseada em excelente Nota Técnica, assinada
por Fabíola Nogueira da Gama Cardoso, técnica do DPI, que levou em consideração a decisão da Câmara do Patrimônio
Imaterial que, em 3 e 4 de maio, “recomendou a possibilidade de se aprofundar a pesquisa também como Forma de
Expressão”. Com efeito, a pesquisa mostra que o Ofício e os Modos de Fazer as Bonecas Karajá, ao mesmo tempo que
se constitui como uma importante fonte de renda para as famílias Karajá, é também uma herança cultural que reproduz
aspectos de suma importância para o grupo étnico.
Em setembro de 2011, foi enviado ao Iphan o Dossiê Descritivo dos modos de fazer ritxòkò (nome atribuído a boneca no
linguajar feminino Karajá), em sua versão mais atualizada. O referido Dossiê foi realizado por uma excelente equipe de
pesquisadores, assim constituída:

Coordenação
Dra Nei Clara de Lima, 1a fase;
Dra Telma Camargo da Silva, 2a fase.
Pesquisadores
Dr. Manuel Ferreira Lima Filho;
Dra Nei Clara de Lima;
Dra Rosani Moreira Leitão;
Dra Telma Camargo da Silva;
Ms. Maisa Torres Correa (representante do Iphan na equipe).

Consultores
Ms. Edna Luisa de Melo Taveira;
Dra Patrícia Mendonça Rodrigues.
Assistentes de Pesquisa e Bolsista
Núbia Vieira Teixeira;
Michelle Nogueira Rezende.

359

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

O relatório constituído de 198 páginas descreve muito bem a importância das bonecas na vida e na cultura dos Karajá. O
relator, neste momento, considera necessário fazer uma síntese do povo e da cultura Karajá.
Pesquisas arqueológicas demonstram que seus prováveis antepassados já ocupavam a bacia do Araguaia muito antes da
chegada dos primeiros colonizadores. As mais antigas datações remetem aos séculos XI e XII. São eles falantes de uma
língua Macro-Jê e se dividem em três grupos: os Javaé, os Xambioá e os Karajá, propriamente ditos, que ocupavam uma
extensa faixa do vale do Araguaia, até Xambioá (TO) na divisa com o Pará, incluindo toda a ilha de Bananal, a maior ilha
fluvial do mundo que totaliza 322 km de extensão por 81 km de longitude. Os Xambioá concentravam-se mais na parte
noroeste do território total e os Javaé, na costa leste da Ilha.
Todos eles se identificam pelo mesmo termo que denominam sua língua, Iny, que pode ser traduzido como “nós, gente, ser
humano”. Os falantes dos três grupos, apesar da existência de diferenças, se entendem. Uma característica importante do
seu idioma é a existência de formas diferenciadas de falar, segundo o sexo do falante. Assim, ritxòkò é a forma feminina e
ritxoó, a masculina.
Do ponto de vista da organização social, são regidos por regras de descendência patrilinear que contrasta com a regra de
residência uxorilocal. O casamento é monogâmico, e são malvistos os homens que abandonam a esposa, podendo sofrer
agressões físicas por parte dos parentes da mulher.
Segundo seu mito de origem, seus antepassados habitavam uma aldeia sob o leito do rio Araguaia, onde formavam a
comunidade dos Berahatxi Mahãdu. Um jovem encontrou uma passagem para a superfície. Encantaram-se com o mundo
da superfície, as belas praias e os amplos espaços, que os levaram a mudar para a superfície. Só então, conheceram as
doenças e a morte. Tentaram regressar ao seu habitar original, mas encontraram a passagem fechada e guardada por uma
imensa serpente.
Povoaram, então, todo o vale do Araguaia. Tornaram-se conhecidos por serem excelente guerreiros, canoeiros, pescadores
e, sobretudo, exímios ceramistas.
Segundo a tradição, uma mulher fez a primeira boneca para distrair uma menina que chorava. E é assim, em todas as suas
falas, que explicam a existência das bonecas: “Um brinquedo que se transformou, mudando de formas e de significados
para atender a demanda do mercado, quando este surgiu”.
A excelência das bonecas é explicada pela boa qualidade da argila, retirada das margens do rio e, também, pela existência de
uma madeira que é transformada em cinza e misturada com o barro para dar uma maior consistência e facilitar o manuseio.
Denominam esse vegetal de “cega-machado”. A sua cinza, segundo os especialistas, funciona como um antiplástico.
O antropólogo Luiz de Castro Faria, do Museu Nacional, classificou as bonecas, por ele estudadas, em duas fases:
> Fase antiga, que abrange peças documentadas pela literatura etnográfica e existentes nos acervos de diversos
museus, desde o fim do século XIX e o início do século XX até a década de 1940. São pequenas figuras estilizadas
(entre 7 e 25 cm), com corpo modelado em argila crua e cabeleira de cera de abelhas. De formato esteatopígico,
sem a presença de braços e de pernas e com nádegas e membros inferiores representados por formas arredondadas
e volumosas.
> Fase moderna, caracterizada pela transformação de bonecas de barro cru em bonecas de cerâmica. Ou seja, a
boneca de argila passa a ser queimada, como já ocorria com a panela e outros objetos utilitários. São agora de
formas diversificadas e complexas, com características cenográficas. As decorações são policrômicas e de formas
mais delgadas, expressando uma mudança estética nas figuras humanas.
No entanto, nas pesquisas recentes constata-se que as fases acima mencionadas não são sucessivas, ou seja, a criação de
novos modelos não tem significado o desaparecimento dos modelos considerados antigos.
Os objetos da fase denominada “antiga”, resultantes das coletas do fim do século XIX e do início do XX, podem ser
encontrados em excelentes coleções existentes em diversos museus brasileiros, principalmente no Museu Nacional, da
UFRJ; no Museu de Arqueologia e Etnologia, da USP; e no Museu Antropológico da UFG, além do Museu do Índio, no Rio
de Janeiro. No exterior, destacam-se as coleções do Museum fur Volkerkunde, na Alemanha, além da coleção de Claude
Lévi-Strauss, no Museu de Quai Branly, em Paris.
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1.

As matérias-primas: o barro suú e a cinza mawysidé: o barro é coletado em regiões próximas às margens do
Araguaia e transportado em cestas de fibras vegetais e, mais recentemente, em bacias ou baldes de plásticos. Neste
procedimento, a ceramista conta com o apoio de marido, genros e filhos. Na região de Santa Isabel do Morro, é
abundante a presença do barro adequado, o que não acontece em Aruanã. A fabricação da cinza é um trabalho
pesado e exige a cooperação masculina. Os caules das árvores são retirados com machado ou facão, e é necessário
esperar cerca de um ano para que a madeira fique seca. A madeira é queimada no local da derrubada, e a cinza é
transportada para a residência com o auxílio de baldes, sacos plásticos, carrinho de mão e, até mesmo, barco.

2.

A preparação da massa de argila e a modelagem: a massa de modelagem é feita pela mistura da argila com cinza
e água. A proporção de cada um desses elementos varia conforme a ceramista. Antes mesmo da mistura, o barro
seco é socado em pilão e peneirado. A massa de argila com cinza, umedecida com água, é então sovada e depois
protegida com pano ou plástico para evitar o ressecamento, podendo ser estocada por um período de dois dias.
Antes da modelagem, a massa é separada em pequenas bolas que darão origem sucessivamente ao corpo, às
cabeças e às demais partes da ritxòkò. Segundo uma ceramista: “Primeiro faz as pernas e, depois, corpo e cabeça.

3.

O acabamento – raspagem e alisamento das peças: antes mesmo de estarem completamente secas, as peças passam
por um processo de raspagem, quando são eliminados os excessos e as irregularidades. Antigamente, a raspagem
era feita com conchas de caramujos. Hoje em dia, são realizadas com uma pequena faca ou colher. A etapa seguinte
é o alisamento que consiste no esfregamento da superfície da peça com pedaços de tecidos umedecidos.

4.

A secagem e a queima: durante três dias, no período seco, ou uma semana, no tempo úmido, as peças ficam
abrigadas no interior das casas para a secagem. O processo seguinte é a queima delas, que ocorre em dois tempos.
No primeiro, as peças são colocadas sobre uma lâmina de metal previamente aquecida e sofrem o efeito do calor,
sem contato direto com o fogo. São reviradas para que todos os lados sejam queimados igualmente. Imediatamente
após essa fase, ocorre o segundo momento, quando sobre as bonecas é acesa uma fogueira com casca de imbaúba
ou qualquer madeira leve de queima rápida e intensa. Concluída a queima, as peças são retiradas do fogo e
deixadas ao ar livre para esfriar. Algumas ceramistas usam, no entanto, uma espécie de forno para efetuar a queima.

5.

A decoração das bonecas: as bonecas são decoradas com padrões gráficos, os mesmos utilizados na pintura corporal
e na ornamentação dos demais artefatos Karajá. Predominam as cores vermelho e preto. O pigmento vermelho é
obtido da semente do urucum. A cor preta é obtida da fuligem do carvão misturada ao extrato da casca da árvore
txarurina. Atualmente, é possível constatar a utilização de tintas industriais.

6.

Maria Heloisa Fenelon Costa (1968), antropóloga do Museu Nacional, afirmou que os motivos da ornamentação são
sempre geométricos, segundo padrões básicos e padrões derivados que operam por meio de combinações e de entrecruzamentos de linhas e pela distribuição no espaço. Alguns dos desenhos corporais mais comuns são as listas de faixas
pretas, usadas nos braços e nas pernas. Para Edna Taveira, da Universidade Federal de Goiás, os padrões tradicionais
são ensinados às crianças, que reproduzem os motivos nas areias das praias do Araguaia. “A prática do desenho,
portanto, se insere no processo educativo Karajá, que impõem normas de uso conforme idade, sexo e papel social”.

A PREPARAÇÃO DAS TINTAS
A tinta vermelha é obtida da semente do urucum, como acontece em muitos grupos indígenas brasileiros. Suas sementes são
esmagadas até formar uma pasta líquida. Uma alternativa é ferver as sementes até soltar toda a polpa vermelha que, depois
de seca, é guardada em pequenas bolas que são diluídas em óleo de coco de babaçu ou de tucum no momento de seu uso.
A cor preta é obtida da fuligem do carvão que se desprende das panelas e da lenha queimada, misturada ao extrato da casca
da árvore ixarurina. Para a preparação desse extrato, são cortadas e esmagadas pequenas lascas da casca da madeira, ainda
verde, que produz um sumo com alto poder de fixação. Este sumo é, então, misturado à fuligem das panelas.
Atualmente, os pigmentos, quando preparados em maior quantidade e não usados, são armazenados em recipientes
industrializados, de plásticos ou de vidros.
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A APLICAÇÃO DOS GRAFISMOS
Fotos:
Telma Camargo da
Silva, 2010.

As bonecas são inicialmente decoradas com motivos gráficos escolhidos na cor preta. O vermelho é usado, posteriormente,
para destacar alguns detalhes ou para dar maior visibilidade nos grafismos na cor preta.
Os pigmentos são aplicados diretamente sobre as peças com o uso de um palito, geralmente feito da haste da folha do
buriti. A ceramista pode também confeccionar uma espécie de pincel: fixando um chumaço de algodão na ponta de um
palito. Uma outra possibilidade é a utilização dos próprios dedos para preencher com a tinta as superfícies maiores, como
é o caso da parte correspondente aos cabelos.
O relatório de pesquisa mostra a importância da boneca no processo de socialização das meninas Karajá. Identifica as
principais ceramistas e demonstra a importância atual dos artefatos Karajá na economia do grupo.
Os principais trabalhos antropológicos realizados demonstram que os grafismos utilizados nas bonecas são os mesmos
encontrados na pintura corporal, na decoração de máscaras, cestarias, remos, arcos e flechas, bancos cerimoniais, etc. A
antropóloga Edna Luiza Taveira observou que
São vários os padrões usados caracterizando-se pela combinação de linhas horizontais e verticais, numa composição
geométrica de gregas quátricas. Os desenhos pelos nomes que lhes são dados, representam partes do corpo da
fauna terrestre e aquática: formiga, cobra, urubu, morcego, peixe, tartaruga, mas nunca o animal como um todo.
Podem ocorrer também motivos ornamentais interpretados como elementos da natureza: “caminho sem fim”,
“forquilha” etc. O único motivo ornamental que foge a essa regra encontra-se na decoração de alguns potes, pratos
cerimoniais, figuras fantásticas e maracás, nos quais aparece representada a máscara de Aruanã (TAVEIRA, 2002).
O último capítulo do Relatório contém as sugestões para políticas de salvaguarda. A técnica Fabíola Nogueira da Gama ao
encaminhar o Dossiê para a aprovação do Departamento de Patrimônio Imaterial fez as seguintes considerações:
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Um dos principais problemas e desafios a serem enfrentados passa, portanto, por pontos de tensão e conflito
que geram, por vezes, a desagregação da pessoa e dos grupos Karajá, o que requer o compromisso do Estado na
implantação de políticas públicas capazes de lidar com as consequências, muitas vezes desastrosas, desse contato.
Conforme bem assinalado no Dossiê Descritivo, o que se pretende é salvaguardar o ofício e os modos de fazer as
ritxòkò, e os conhecimentos tradicionais a elas associadas; atuar sobre essas tensões e promover ações de valorização
dos detentores desses saberes é mais do que fundamental.
Este Relator concorda com as sugestões acima, mas chama a atenção para a necessidade de uma real integração da
Fundação Nacional do Índio em qualquer projeto de salvaguarda.
Finalmente, em 28 de outubro de 2011, a Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial, Célia Corsino, encaminhou
o processo ao Procurador-chefe do Iphan, Heliomar Alencar de Oliveira, para a análise do Processo e demais providências.
Em 4 de novembro de 2011, o Procurador-chefe aprovou o competente Parecer elaborado pela Procuradora Genésia Marta
Alves Camelo.
Em 16 de novembro, foi publicado, no Diário Oficial da União, o Aviso, na forma disposta pelo parágrafo 5o do Artigo 3o
do Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.
Em 8 de novembro, por determinação do Presidente do Iphan, o presente Processo foi encaminhado a este Relator, que
apresenta o presente Parecer aos Senhores Conselheiros:
Ficou evidente que o conhecimento dos modos de fazer as bonecas é amplamente difundido no mundo feminino
Karajá. A difusão dos saberes necessários para a realização dessa prática faz parte da educação das meninas
indígenas. A pesquisa identificou as ceramistas mais conceituadas ou que se integraram com mais visibilidade no
mercado de trabalho decorrente do contato com a sociedade majoritária. Contudo, ao contrário de outras situações
onde a existência de um ofício está bem definido, constata-se que os saberes relacionados com o modo de fazer as
bonecas não se restringem a um número específico de mulheres. Assim, seguindo o que foi definido na Câmara de
Patrimônio Imaterial, opino pelo Registro do bem em dois livros: no Livro dos Saberes com a denominação: “Saberes
e Práticas Associados ao Modo de Fazer Bonecas Karajá”. E no Livro das Formas de Expressão como “Ritxòkó:
Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá”. O Parecer é favorável também às sugestões propostas para o
Plano de Salvaguarda, enfatizando, mais uma vez, a necessidade do envolvimento da Fundação Nacional do Índio.

Foto: Telma Camargo
da

Silva, 2010.

Brasília, 18 de janeiro de 2012
Roque de Barros Laraia
Conselheiro
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Os Karajá de Santa Isabel do Morro e, sobretudo, de Aruanã estão inseridos em um contexto urbano que envolve
um contato interétnico cada vez mais regular e intenso com a sociedade regional envolvente. Assim, aos conflitos
existentes entre lideranças indígenas e que levam às cisões internas das aldeias e à formação de novas, como é o
caso de Bdè Burè, Wataú, JK e Werebia, somam-se aqueles advindos do contato com os tori. A intensificação do
turismo nas cidades de Aruanã e São Félix do Araguaia, por exemplo, agrava, por vezes, os impactos desse contato,
com o aumento do consumo (abusivo) de bebidas alcoólicas e drogas, da prostituição, do contágio de doenças
sexualmente transmissíveis, entre outros.
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Fandango Caiçara
Foto: Felipe varanda, 2005.
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Carimbó.
Foto: Oscar Liberal, 2018.
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Produção Tradicional e práticas socioculturais
associadas a Cajuína no Piauí.
Foto: Márcio Vasconcelos, 2008.
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FANDANGO CAIÇARA

PARECER TÉCNICO

À

Sra. Coordenadora de Registro, da Coordenação-Geral de Identificação e Registro, do Departamento do
Patrimônio Imaterial, encaminho o seguinte Parecer.
Trata-se de Parecer conclusivo acerca da Instrução técnica do processo de Registro do Fandango Caiçara, cujo

pedido de Registro foi apresentado ao Iphan, através do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, em 26 de
julho de 2008, pelas seguintes entidades: Associação de Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba, Associação de
Cultura Popular Mandicuera, Associação Cultural Caburé, Associação dos Jovens da Jureia, Associação Rede Cananeia,
Instituto de Pesquisa Cananeia, Associação dos Fandangueiros de Cananeia e Instituto Silo Cultural, com a anuência da
comunidade produtora do Fandango e demais interessados.
O pedido foi acompanhado de publicações e materiais audiovisuais diversos sobre o Fandango e a cultura caiçara, além
de texto explicativo sobre a manifestação em questão.
A discussão sobre o Registro do Fandango e a construção do pedido iniciaram-se ainda em julho de 2006, ao longo do I e
em 2008, do II Encontro de Fandango e Cultura Caiçara, momentos de trocas entre as diversas comunidades produtoras
desse bem cultural, instituições e pesquisadores. Foi um processo em que as pessoas se envolveram efetivamente e
puderam dar sua anuência de forma bastante informada e consciente do significado do reconhecimento como Patrimônio
Cultural do Brasil.
Em novembro de 2008, a proposta de Registro foi submetida à avaliação da Câmara do Patrimônio Imaterial que, em
sua 13a reunião, com base na Nota Técnica no 21/2008 da então Gerência de Registro, considerou o pedido pertinente e
solicitou ao DPI as providências necessárias para a Instrução do Processo.
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A PESQUISA
A Instrução do processo foi conduzida pelo DPI e teve a participação das Superintendências Estaduais no que foi possível,
devido à exiguidade de funcionários nelas e à grande demanda de serviços.

Foto da esquerda e
acima: Felipe Varanda,
2005.

Em 2009, o Departamento de Patrimônio Imaterial disponibilizou recursos da ordem de R$ 80.000,00 para que pudessem
ser produzidos os materiais necessários à Instrução do Processo. A execução do projeto foi realizada pela Associação
Cultural Caburé, única instituição a se apresentar na segunda publicação do edital de licitação, após a primeira resultar
em vaga.
Tendo em vista a existência de farta documentação sobre o Fandango Caiçara, reunida, principalmente, pelo projeto
Museu Vivo do Fandango, implantado pela própria Associação Cultural Caburé junto às demais associações locais, a
Instrução buscou sistematizar os dados existentes e complementá-los no que fosse necessário. As imagens utilizadas
foram cedidas ao Iphan pelo Museu Vivo do Fandango.
Ao longo de 2010, foram realizados reuniões e contatos para a orientação e o acompanhamento da pesquisa. Conforme
previsto, nos dias 6, 7 e 8 de agosto ocorreu um encontro entre o Iphan, a Associação Cultural Caburé e os detentores
do bem para informar e discutir acerca do andamento do processo de Registro e, junto à comunidade, levantar propostas
de ações de salvaguarda.
O corpo do Processo está constituído pelos documentos originais do pedido de Registro, cartas de anuência, notas técnicas
e memória de reuniões, pelo texto descritivo e analítico, além de correspondências diversas. Os demais documentos e
publicações, produzidos ou reunidos pela pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos
do Processo:
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> Anexo I – texto descritivo – completo e resumido (versão digital);
> Anexo III – vídeo (versão reduzida);
> Anexo III – vídeo (versão longa);
> Anexo IV – DVD de fotos em alta resolução;
> Anexo V – fichas do INRC;
> Anexo VI – fichas do INRC – Anexos;
> Anexo VII – fichas do INRC (versão digital);
> Anexo VIII – partituras;
> Anexo IX – partituras (versão digital);
> Anexo X – DVD IA – áudio e transcrição de entrevistas com fandangueiros e pesquisadores – Morretes e Paranaguá;
> Anexo XI – DVD IB – áudio de entrevistas com fandangueiros – Guaraqueçaba;
> Anexo XII – DVD ICI – áudio de entrevistas com fandangueiros – Cananeia;
> Anexo XIII – DVD IC2 – áudio de entrevistas com fandangueiros – Cananeia;
> Anexo XIV – DVD ID – áudio de entrevistas com fandangueiros – Iguape;
> Anexo XV – DVD 2 – áudio de entrevistas com fandangueiros – Iguape;
> Anexo XVI – DVD 3 – áudio de entrevistas com Inami Custódio Pinto, Rogério Gulin e Oswaldo Rios;
> Anexo XVII – contendo: gravação e degravação da reunião ocorrida em Cananeia (agosto 2012), artes produzidas para
o processo, fotos, partituras e textos.
> Apenso I – livro Museu Vivo do Fandango;
> Apenso II – livro Tocadores: homem, terra, música e cordas;
> Apenso III – livro Rabeca, o som inesperado;
> Apenso IV – livro O caiçara se revela no Município de Cananeia”;
> Apenso V – livro Saberes caiçaras, a cultura caiçara na história de Cananeia;
> Apenso VI – livro Fandango do Paraná: olhares;
> Apenso VII – guia Museu Vivo do Fandango – Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba, Iguape, Cananeia. Edição 2008/2009;
> Apenso VIII – cartilha – Lendas e histórias de Cananeia;
> Apenso IX – CD duplo Museu Vivo do Fandango;
> Apenso X – CD Rabeca, o som inesperado;
> Apenso XI – CD Resgatando o fandango caiçara de Cananeia;
> Apenso XII – DVD Museu Vivo do Fandango;
> Apenso XIII – DVD Tocadores: homem, terra, música e cordas – Litoral Sul;
> Apenso XIV – DVD Caiçara;
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O OBJETO DE REGISTRO
O objeto do presente processo de Registro, para o qual se está requerendo o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, é a
manifestação cultural conhecida como Fandango Caiçara, cuja área de ocorrência abrange o litoral sul do Estado de São
Paulo e o litoral norte do Estado do Paraná.

Foto: Prefeitura de
Paranaguá, 2019.

Os principais municípios onde podemos encontrar o Fandango são Iguape e Cananeia, no Estado de São Paulo; e
Guaraqueçaba, Paranaguá e Morretes, no Estado do Paraná, estendendo-se a pequenos trechos de municípios adjacentes,
como Paruíbe e Ilha Comprida, ambos em São Paulo. O Fandango se concentra nessas áreas desde o século XIX, mas temos
indícios de sua presença na região ainda no século XVIII.
Fruto de um processo histórico-social específico, que se consolidou a partir de finais do século XIX, quando da formação
de núcleos de povoamento característicos da região, chamados de “sítios”, o Fandango se definiu em virtude dos modos
de vida desses locais.
O Fandango Caiçara é uma expressão musical-coreográfica-poética e festiva da cultura caiçara, que se configura através de
um conjunto de práticas que perpassam o trabalho e o divertimento, a música e a dança, os prestígios e as rivalidades, os
saberes e os fazeres. É, por meio do Fandango, que todo um sistema cultural se produz e reproduz.
O Fandango Caiçara possui uma estrutura bastante complexa e envolve diversas formas de execução dos instrumentos
musicais, das melodias, dos versos e das coreografias. Sua formação instrumental está basicamente composta por dois
tocadores de viola, que cantam as melodias em intervalos de terças; um tocador de rabeca; e um tocador de adufo.1 É
possível encontrar em alguns grupos, principalmente do Estado de São Paulo, instrumentos como o violão e o cavaquinho,
além de diversos instrumentos de percussão.
A base harmônica do Fandango possibilita a execução de muitas cantigas, cujos versos podem ser improvisados ou vindos
de repertórios tradicionais. Os versos são criações dos próprios fandangueiros, que também recriam as letras conforme o
contexto vivido e os acontecimentos cotidianos. As temáticas se referem comumente ao trabalho na lavra e na pesca, a
histórias de bailes e brigas, à natureza, além de eventos históricos pontuais.

1. O machete, instrumento de cordas bastante utilizado no passado para a iniciação musical dos fandangueiros por ser mais simples e menor que a viola, é
bastante raro atualmente.
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O Fandango Caiçara se classifica em batido e bailado ou valsado. Os fandangueiros definem os diferentes ritmos, melodias
e coreografias do Fandango como marcas, associadas ao Fandango batido, ou modas, associadas ao Fandango bailado.
As marcas batidas são assim chamadas por conterem em sua composição instrumental a percussão através de tamancos.
Possuem estrutura musical, versos e toques bastante definidos, com variações segundo a região. As marcas mais conhecidas
são: Anu, Andorinha, Sinsará, Xará, Feliz, Tiraninha, Tonta, Marinheiro, Queromana, cada uma com sua especificidade.2
Para o Fandango bailado, são identificados dois grupos: a chamamita e o dandão, que não constituem uma moda em
si, mas uma estrutura de toques de viola e rabeca e jeitos de cantar bem definidos. A diferença da chamarrita para o
dandão é a presença, neste último, da figura do refrão ou modinha. Em ambos, é possível identificar inúmeras variações
na composição musical da viola e da rabeca, o que mostra uma grande riqueza no âmbito da musicalidade do Fandango.
Acompanhando as músicas, são executadas danças de casais tanto coreografadas quanto espontâneas. No valsado, os
pares se mantêm em roda e todos os presentes no baile podem participar, tendo em vista que não há uma coreografia
específica a ser seguida.
No batido, ao contrário, pela própria necessidade de saber fazer uso dos tamancos, é exigido um preparo anterior dos
dançantes, tamanha a complexidade e as variações possíveis. Geralmente, dança-se em círculo: as mulheres se movimentam
graciosamente acompanhando o ritmo das modas e os homens batem palma e tamanqueiam. Muitas vezes, um dos
homens faz o papel de mestre ou puxador, servindo seu tamanqueado como referência para os demais batedores. Nos
batidos, a estrutura da roda pode ser desfeita apresentando formas como cordões, tranças e oitos, e em algumas localidades
encontramos acrescidos à dança alguns objetos, como lenços e vassouras.3
As danças, nas comunidades caiçaras, têm papel importante na inserção social do sujeito, pois, através delas, além de se
namorar, casar, criam-se laços de solidariedade e estabelecem-se rivalidades.
Faziam briga, que faziam aquele toque de fandango. Sabe por que brigavam? Brigava porque tirava as meninas.
“Ah, fui no fandango”. “Tava bom?”. “Tava”. “Teve briga?”. “Não”. “Então não tava bom” (Sandra, moradora da
Ilha do Mel/PR).
O Fandango, essencialmente, sempre esteve ligado à organização do trabalho coletivo, o mutirão, onde o dono da terra
a ser trabalhada convoca a comunidade para auxiliá-lo. Vizinhos e camaradas se reúnem para ajudar a erguer uma casa,
“varar” uma canoa, fazer lanço de tainha, ou durante os preparativos para um casamento, e recebem como recompensa
“um fandango”, além de comida farta e aguardente. Trabalha-se durante o dia e toca-se e dança-se Fandango à noite.
Apesar dessas ocasiões serem cada vez mais raras, a solidariedade nelas envolvida apresenta uma função para além daquela
produtiva, auxiliando no contato entre vizinhos, estreitando laços sociais, intermediando namoros, e viabilizando trocas.
Diversos outros momentos da vida das comunidades caiçaras têm o Fandango como elemento essencial da comemoração:
aniversários, casamentos, batizados e festas de santo, como as celebrações em devoção a São Pedro, no ciclo junino, as
manifestações como as Romarias do Divino, ou a louvação a São Gonçalo, que ocorre na abertura do Fandango como
forma de pagamento de promessas.4
Tradicionalmente, o Fandango ocorre aos sábados e domingos, quando a comunidade se reúne após uma semana de
trabalho. Os bailes, como são conhecidos os encontros onde há Fandango, são promovidos por grupos de Fandango,
associações e coletivos locais, além de grupos familiares e comunitários.
Sempre acompanhados de fartos banquetes, os bailes incluem comidas à base de peixe, mariscos, farinha de mandioca e
de milho, carne de caça, doces e bebidas como cachaças curtidas em ervas e a cachaça com melado, chamada também de
“mãe com a filha”.
Nos bailes de Fandango, a comunidade atualiza as notícias e reforça as relações de parentesco. É nesse contexto de
convivência entre os tocadores, os dançadores e a comunidade que a manutenção da memória e da prática das diferentes

2. Ver Dossiê de Registro, p. 62 a 64.
3. Para uma melhor visualização, o Dossiê de Registro apresenta graficamente a execução das danças (p. 60-64).
4. PIMENTEL (2010), em Dossiê de Registro, p. 58.
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músicas e danças é viabilizada, permitindo a continuidade do conhecimento musical em torno do Fandango e sua evolução:
durante os bailes se estabelecem redes de trocas e diálogos entre gerações, intercâmbio de instrumentos, afinações, modas
e passos.
[...] Pra gente não perder o ritmo, precisava que tivesse o instrumento e que sempre tivesse tocando, né? Sempre,
sempre... Mas, pelos anos que faz, até a viola, as músicas que a gente sabia, também, vai tudo desaparecendo da
ideia da gente (Jô Mendonça, violeiro de Cananeia/SP).
O fazer Fandango perpassa os conhecimentos associados à fabricação dos instrumentos5 feita, em sua maioria, de
forma artesanal. A caixeta pode ser definida como a madeira mais utilizada pelos fabriqueiros, como são conhecidos os
fandangueiros que sabem construir Instrumentos.
A viola de Fandango ou fandangueira é feita com madeiras da região e pode ser construída através de dois processos: em
forma ou cavoucada. Possui um variado número de cordas, cinco, seis, sete ou dez, além de uma corda mais curta, chamada
de turina, cantadeira ou piriquita, que dá o tom da voz do violeiro. As afinações podem ser de três tipos: pelas três, pelo
meio ou intaivada (derivada de oitavada).
Os acordes e as afinações da viola fandangueira possibilitam a identificação da origem da moda tocada, do grupo de
Fandango ou do fandangueiro. Cada localidade ou conjunto de localidades tem afinações e acordes característicos que
permitem seu reconhecimento pela comunidade.
Podendo também ser fabricado na forma ou no tronco escavado, outro instrumento fundamental do Fandango caiçara, cuja
origem remonta aos povos berberes e persas, além dos portugueses, é a rabeca. Semelhante ao violino, este instrumento
foi adaptado regionalmente, com mudanças em seu formato e seu modo de construção. É possível identificar elementos
característicos da região onde é produzida e tocada a rabeca, como a as afinações e a quantidade de cordas, comumente
em número de três, à exceção de Morretes, onde é encontrada com quatro cordas.
O adufo é o instrumento de acompanhamento rítmico do Fandango caiçara. Confeccionado com um aro de madeira
coberto com couro, e com platinelas comumente feitas com tampinhas de garrafa amassadas, o adufo é uma espécie de
ancestral do pandeiro. Este instrumento musical é também originário de Portugal, tendo sido introduzido na Península
Ibérica pelos árabes.
Os elementos que caracterizam o Fandango dessa região são os tamancos, instrumentos de percussão que se relacionam
também com a dança. Os tamancos são utilizados apenas pelos homens, que muitas vezes fazem seu próprio par a partir
de madeiras duras, como o limoeiro e a laranjeira. As origens do uso dos tamancos são contadas pelos fandangueiros
remetendo à atividade de descascar arroz, comum nos tempos dos sítios.

ORIGENS E TRANSFORMAÇÕES
As narrativas sobre as principais características, origens e influências do Fandango começaram a ser construídas a partir
dos relatos de viajantes que por aqui passaram entre os séculos XVIII e XIX, principalmente Avé-Lallement, Bigg-Wither e
Auguste de Saint-Hilaire, que constituem os primeiros registros sobre o Fandango no Brasil.
Acredita-se que o Fandango tenha se originado na Península Ibérica, possuindo forte influência árabe e ficando conhecido
como “baile ruidoso” por causa dos sapateados rufados. Tocado em três tempos, característica marcante da musicalidade
da região do Mediterrâneo, integra-se, na Espanha, ao universo mais amplo do Flamenco.
Ainda em território europeu, o Fandango também se encontra nas manifestações do Arquipélago dos Açores e nas cantigas
de trabalho e de divertimento, assim como nas romarias dedicadas ao Divino Espírito Santo, cujos cantos e toques chegaram
ao Sul/Sudeste do Brasil quando da migração dos açorianos para esta região, em meados do século XVIII.

5. Em 2010 o Promoart promoveu a exposição “Instrumentos Musicais do Fandango Caiçara”, em que também foram executadas diversas outras ações
voltadas para a documentação e a continuidade do saber-fazer.
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Nas Américas, o termo “Fandango” foi empregado tanto para definir “local onde se faz música” quanto apenas “dança”,
como é o caso da Colômbia e do Brasil.6 Aqui, a origem portuguesa do Fandango se mesclou com matrizes culturais locais
e se difundiu em estados do Norte e do Nordeste, assim como naqueles das regiões Sul e Sudeste.7
No Brasil, o Fandango ocorria tanto nos meios aristocráticos quanto nas festas do povo. Esta característica se modificou
a partir do século XIX, devido às proibições feitas pelas Ordenanças Reais e pela Igreja, que resultaram no abandono da
prática pelas classes mais abastadas. Contudo, o Fandango continuou divertindo os descendentes de escravos e os brancos
de poucas posses, que foram, eventualmente, perseguidos por isso.
Às proibições ao Fandango se somou o fim dos sistemas de cultivo coloniais e pós-coloniais, fazendo com que as povoações
caiçaras das regiões litorâneas do Sudeste ficassem imersas num isolamento profundo – conforme aponta Antônio Carlos
Diegues,8 momento em que surgiram os característicos núcleos de povoamento caiçara, os chamados “sítios”
Os sítios possuíam modos de vida próprios ligados ao trabalho na roça, na pesca e no extrativismo. Nestes locais, o
Fandango se desenvolveu como elemento de reciprocidade, valor basilar da relação familiar, de compadrio e vizinhança.
Devido à distância existente entre os diferentes sítios e à dificuldade de acesso pela própria geografia local, a comunidade
estabeleceu estratégias de encontro e comunicação, onde as cadências do Fandango marcaram as dinâmicas sociais.
A partir da década de 1950, as populações caiçaras se viram, por vezes de forma violenta, expropriadas de suas terras. As
áreas de Mata Atlântica, bastante conservadas, graças às atividades tradicionais e sustentáveis realizadas pelas populações
caiçaras que as habitavam, foram transformadas pelo Estado em áreas protegidas. A legislação afetou profundamente o
modo de vida das comunidades, por proibir os cultivos de subsistência, a caça e o extrativismo vegetal.
Com isso, houve o esvaziamento dos diversos núcleos comunitários dos municípios, e a redução das práticas locais, como
os mutirões, já que muitos moradores venderam suas terras por preços baixos para tentar a vida nos grandes centros.
Os novos já foram pegando emprego, se empregando, mas tinha muita gente que sofreu com isso. Agora ainda
ficou mais difícil por causa das mudanças de governo... De leis ambientais. Quem tem área é que pode trabalhar
nela ainda. Quem não tem área, é difícil. Porque a maior parte de gente que tinha sua área de terra não tinha
documentação; era só posse. [...] Às vezes a pessoa diz que não pode plantar porque o Ibama não deixa, o IAP
(Instituto Ambiental do Paraná) não deixa, não sei quem não deixa. Aí às vezes se diz, não é assim “não deixa”, se
você tem uma área, terra que pode trabalhar... [...] Então o povo vive abandonado, vive sozinho. (Violeiro Umberto
Soares, Guaraqueçaba/PR)
Contudo, a formação dos núcleos mais urbanizados e a convergência de pessoas para eles não impediu a continuidade dos
trânsitos caiçaras, e as redes de sociabilidade em torno do Fandango foram mantidas, motivadas pela fé, pelo parentesco,
pela sobrevivência. As trocas realizadas enriqueceram esse bem cultural sonora e, esteticamente, resultando numa
diversidade de estilos, jeitos de dançar, de tocar o Fandango e de construir os instrumentos.
Até mesmo na sua forma de organização é possível encontrar diferenças que caracterizam o Fandango conforme a
localidade: em São Paulo, encontramos como marca a congregação em grupos de músicos; já no Paraná, temos a formação
de grupos que agregam músicos e sapateadores.
Além de serem veículos de divulgação do Fandango através das apresentações programadas, a organização dos fandangueiros
em associações ou grupos mostra como eles têm se articulado e se fortalecido frente às ações governamentais e ao mercado
criado em torno dessa expressão. O turismo tornou-se uma fonte importante de valorização do Fandango, passando a ter
grande importância no sustento das famílias que permaneceram na região.
Os turistas que aqui vêm/Causa uma admiração
Por verem em Cananeia/Está voltando a tradição
Que moças que dançavam samba/Hoje já dançam dandão.9

6. A primeira tentativa de definição para o termo “fandango” veio a partir da obra de Mário de Andrade intitulada Ensaio sobre a música popular, que traz
letras e melodias de fandangos da região de Cananeia (SP), cujos registros do fandango em forma de partitura podem ser considerados os primeiros a serem
produzidos.
7. Câmara Cascudo, em sua obra Dicionário do folclore brasileiro, aponta o fandango como “folguedo dos marujos ou marujada ou barca, em alguns Estados
do Norte e Nordeste. [...] a brasilidade do fandango, auto popular, é indiscutível... É um mosaico de temas organizado anonimamente no Brasil”
8. Ver Dossiê de Registro. p. 37.
9. Composição de fandango.
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Com a valorização do Fandango, existe um crescente interesse dos mais jovens por essa manifestação cultural. Pode ser
identificado um número cada vez maior de grupos de Fandango formados por jovens, onde encontramos tocadores e
construtores de instrumentos com idades abaixo dos 30 anos.
Os grupos constituem-se em ambientes propícios para o aprendizado e o repasse de conhecimentos, verdadeiras incubadoras
de novos fandangueiros. E no contexto dos grupos que a manifestação cultural se atualiza e resiste aos novos tempos.
Antigamente, o aprendizado relativo ao Fandango caiçara em todas as suas dimensões era feito através da observação, da
experiência. Conforme o relato dos fandangueiros, não havia um momento específico em que o pai passava para o filho
as técnicas de construção e de uso dos instrumentos, nem o aprendizado das diferentes modas ou danças. As crianças
acompanhavam seus familiares nas diferentes atividades e assim se apropriavam dos saberes envolvidos no fazer Fandango.
Ainda hoje é possível encontrar esse tipo de aprendizado; contudo, ele teve que se unir a formas mais institucionalizadas
de ensino, com espaços e metodologias definidas.
É importante frisar que as comunidades caiçaras assumiram com toda força a responsabilidade pela continuidade de suas
práticas, e esse fenômeno viabilizou o reaparecimento de grupos de Fandango, Bandeiras do Divino e Festas de Reis, em
locais onde estavam praticamente desaparecidas.
Além disso, frente aos novos contextos, temos a formação dentro das comunidades de agentes mediadores capazes de dialogar com as políticas públicas e suas formas de acesso. Hoje, o Fandango Caiçara está presente em diversos projetos executados
pelo Estado e por organizações da sociedade civil, além de ser foco de estudos diversos cuja produção aumenta a cada dia.
SALVAGUARDA
Conforme aponta o Dossiê, o Fandango já se encontra em processo de salvaguarda desde a década de 1960, a partir de um movimento da própria comunidade que criou estratégias de continuidade “frente ao progressivo declínio da importância econômica dos mutirões e às restrições de acesso aos recursos naturais”.10 As propostas de ações de salvaguarda abaixo foram discutidas
e elaboradas durante a reunião ocorrida em Cananeia em agosto de 2010, onde estavam presentes membros da comunidade,
fandangueiros, a Associação Cultural Caburé, encarregada da pesquisa, e o Iphan. O exercício foi o de tentar elaborar um “pré-plano de salvaguarda”, com uma melhor definição das ações a serem executadas segundo a localidade.
Tema 1: ensino/aprendizagem
Propostas gerais:
> Ter apoio das prefeituras para a realização de oficinas de Fandango para as crianças e a inclusão do ensino da cultura
caiçara nos currículos escolares;
> Colocar o aprendizado do Fandango no currículo escolar (oficinas para tocar a fabricar instrumentos, oficinas de composição etc.);
> Desenvolver parceria com as secretarias municipais de educação para que o Fandango esteja presente nas escolas – a
partir de oficinas com mestres, capacitação de professores, visitas das escolas às comunidades fandangueiras – promovendo
a transmissão dos saberes.
Propostas locais:
> Morretes: viabilizar espaço para ensaios de grupos e bailes; e promover oficinas de toque e construção de instrumentos;
> Guaraqueçaba: obter apoio da Prefeitura, com recursos para construir uma casa para bailes do Fandango e dar aulas para
crianças, além de viabilizar transporte das pessoas entre o centro e as vilas;
> Cananeia: restaurar um prédio antigo do casario histórico do patrimônio de Cananeia para a organização da Casa do
Fandango (local para oficinas de rabeca, casa de farinha e reuniões); promover de bailes de Fandango regulares no Ariri,
melhorando a Casa do Fandango (Família Alves); divulgação do Fandango para os jovens incentivando-os a aprender,
valorização local.

10. Texto do Dossiê. p. 91.
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Fotos: Prefeitura de
Paranaguá, 2019.

Tema 2: apoio/ajutório
Propostas gerais:
> Destinar por meio de projeto de lei de parte da verba de cultura das Prefeituras para o Fandango;
> Criar Conselhos de Cultura para fiscalização. Por que não há?;
> Destinar também verbas do governo federal para o Fandango (culturas tradicionais – SCC?).
Propostas locais:
> Morretes: criar Ponto de Cultura do Fandango – espaço;
> Cananeia: obter verba de manutenção para os grupos de Fandango (prefeituras) e para manutenção dos espaços;
concretizar o projeto da Casa do Fandango Caiçara no Marujá (verba para o material de construção, casa de madeira
coberta com palha); e gerar renda à juventude;
> Iguape: obter recursos para manter o salão do Sandália de Prata, realizar viagens e fazer roupas para o grupo.
Tema 3: encontro, troca, rede e mutirão
Propostas gerais:
> Facilitar e promover o intercâmbio entre os fandangueiros, possibilitando o trânsito e a troca de experiências;
> Obter apoio do poder público (promoção de encontros semestrais para discutir ações e organização de bailes). A prefeitura
de cada localidade deve assumir a realização dessas ações a cada ano.
Tema 4: pesquisa/memória
Propostas gerais:
> Realizar pesquisas e incentivar a continuidade e o resgate do Fandango em outras comunidades, localidades e municípios
ainda não reconhecidos;
> Realizar encontros das comunidades caiçaras para troca de experiências e intercâmbio cultural;
> Mapear as comunidades tradicionais onde acontece o Fandango para dar visibilidade aos grupos e iniciativas;
> Organizar vivências, imersões de jovens aprendizes junto a mestres e comunidades fandangueiras, realizando “caravana
de aprendizes” a estes locais, compartilhando do cotidiano destas comunidades. Incluir registro audiovisual de todo o
processo. Fazer do aprendiz um multiplicador em seus locais.
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Tema 5: importância e condições de continuidade
Propostas gerais:
> Reconhecer e registrar o Fandango caiçara como Patrimônio
Brasileiro, além de outras referências culturais e religiosas da
região;
> Criar mecanismos de manutenção e de sustentabilidade do
território caiçara, garantindo a reprodução de suas práticas
culturais;
> Criar mecanismos de acesso ao território e, principalmente, de
acesso à matéria-prima;
> Propor que as entidades de proteção ambiental permitam que
os nativos permaneçam no local e tenham sua subsistência;
> Legalizar o território caiçara para garantir a permanência legal
com a melhoria da qualidade de vida (permissão de mutirão,
confecção de canoa e de instrumentos, manejo de caixeta etc.).
Articulação interministerial – Procuradoria-Geral da República,
MMA, MDA, MinC etc.;
> Licença para retirar a matéria-prima necessária para a
construção de instrumentos;
> Construção de um uveiro de mudas em cada município.
Propostas locais:
> Iguape: reconhecimento do território caiçara dentro da Estação
Ecológica da Jureia para que a comunidade local possa usufruir de
seu território, para sua própria subsistência de modo sustentável,
elaborando um registro junto aos órgãos de proteção ambiental.
> Cananeia: enfatizar o turismo rural (base comunitária);
incentivar a agricultura familiar e o licenciamento das roças
(plantação de rama), a casa de farinha, a a gastronomia local, o
mutirão, o Fandango.

Tema 6: divulgação
Propostas gerais:
> Ampliar informações sobre Fandango e o acesso da rede de
parceiros ao sítio virtual do Museu Vivo do Fandango. Envolver
jovens da atualização e dinamização do portal do Museu;
> Criar um jornal trimestral do Fandango com informações dos
grupos, eventos a serem realizados e memórias do Fandango;
> Divulgação em sites de Secretarias de Turismo e Cultura dos
grupos de Fandango e fandangueiros;
> Fomentar grandes eventos nas cidades que valorizem a cultura
caiçara.
Foto: Felipe Varanda, 2005.
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Propostas locais:
> Guaraqueçaba: incentivar a realização de Fandangos em Superagui, através do fornecimento de uma estrutura (tablados,
tamancos, instrumentos) e de viabilizar a vinda de fandangueiros convidados; esclarecer os turistas sobre a importância
do Fandango.

PROPOSIÇÃO DO REGISTRO
Por ser uma referência cultural dinâmica e de longa continuidade histórica; por sua relevância nacional, na medida em
que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira; por ser esta forma
de expressão representativa da diversidade cultural brasileira; por ser o Fandango um elemento fundamental para a
construção e afirmação da identidade cultural das comunidades caiçaras; por ser a comunidade fandangueira um exemplo
de articulação e resistência em prol de sua identidade e da manutenção de suas práticas culturais; por encontrarmos
suficientemente apresentados no presente Parecer os argumentos capazes de fundamentar a decisão quanto à pertinência
do Registro do Fandango Caiçara, no Livro das Formas de Expressão, somos favoráveis a seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Brasil. É este o nosso Parecer.
Brasília, 25 de maio de 2012
Luciana Borges Luz
Coordenação de Registro
De acordo.
À Coordenadora-Geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 29 de maio de 2012
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo.
À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 29 de maio de 2010
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-Geral de Identificação e Registro DPI/lphan

Foto da esquerda e
abaixo: Felipe Varanda,
2005.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O

Fandango Caiçara, objeto deste Processo, tem como área de abrangência o litoral norte do Paraná e o litoral sul
de São Paulo, sendo encontrado nos Municípios de Iguape e Cananeia no Estado de São Paulo e nos Municípios
de Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá, no Estado do Paraná. A presença do Fandango nesse território é
conhecida desde o século XIX, mas há indícios dessa manifestação na região no século XVIII.

Foto da esquerda:
Felipe Varanda, 2005.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A faixa litorânea em que se insere a área com a presença do Fandango Caiçara é denominada Complexo Estuarino
Lagunar de Iguape, Cananeia e Paranaguá, e um dos mais importantes ecossistemas costeiros, com uma extensa reserva
de manguezais, caracterizando-se por uma das maiores diversidades biológicas e culturais do litoral brasileiro e por uma
paisagem de inigualável beleza. Um cordão de ilhas e barras contorna o rico sistema estuarino com formações florestais
como o manguezal, o jundu ou mata de yundu, uma mata de baixa estatura (de 30 a 150 cm, aproximadamente)
formada por gramíneas ou arbustos com uma rede de raízes profundas que seguram totalmente os grãos de areia à beira
da praia e à mata tropical fluvial, onde se encontram espécies como jequitibás, canelas, figueiras e guapuruvus, além de
orquídeas e bromélias. A fauna é igualmente rica e, nas áreas estuarinas e costeiras, a diversidade de peixes, moluscos e
crustáceos mostra-se uma importante fonte de alimento que serviu aos índios e aos primeiros colonizadores e que ainda
hoje o é para os habitantes litorâneos. Nela, encontram-se povos indígenas como os Guarani, os caiçaras – descendentes
dos índios –, na sua maioria Carijó, os descendentes dos colonizadores portugueses e dos escravos e também inúmeros
núcleos de quilombolas e de caboclos ribeirinhos.
Por essa condição única, em 2000 a região passou a integrar a lista mundial de Sítios do Patrimônio Natural da Humanidade
e forma parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, título conferido pela Unesco.

OS CAIÇARAS

A cultura caiçara é considerada por muitos estudiosos como parte da cultura crioula ou cabocla, resultado da contribuição
cultural dos europeus, negros e índios. Para Willems, em seu trabalho intitulado A Ilha de Búzios, 2002, estão entre
as principais características da cultura caiçara: a associação entre pesca e agricultura, a importância da mandioca e
a sua produção, as relações sociais individualizadas em um grupo maior e no núcleo familiar, por meio de mutirões,
a reciprocidade na vida cotidiana, a falta de uma noção de autoridade formal e a pouca importância dada à religião oficial.
A cultura caiçara desenvolveu um conjunto de práticas materiais e imateriais ligadas ao mesmo tempo à terra e ao mar.
Em Usos e costumes praianos, o pesquisador Paulino de Almeida, 1945, descreve o modo de vida caiçara, no início do
século XX, da seguinte forma: “nessa luta terrível, ora para a terra ora para o mar, consomem toda a energia, julgando-se
felizes quando conseguem algumas ‘roças de mandioca e os principais apetrechos para a pesca’”. Continua sua descrição:
Homem que toca todos os instrumentos, como vulgarmente se diz, pois a necessidade de fazer a própria canoa transformou-o
no hábil carpinteiro da ribeira, mestre de construções navais, levando-o a realizar os trabalhos concernentes à arte, como
a casa em que mora, o “tráfico” para a farinha, artigos de cerâmica, tecimento de palhas para coberturas, esteiras de piri,
violas e até violinos, caixas delicadas e uma infinidade de objetos de uso doméstico.
As alterações socioculturais, intensificadas a partir da década de 1930 até 1950, quando foram construídas as estradas de
rodagem que ligaram o litoral ao planalto, originaram as migrações dos caiçaras de seus sítios e das praias para as cidades.
Houve a desarticulação da navegação marítima, o começo da especulação imobiliária e a posse por grileiros, o que levou à
expulsão dos caiçaras e deu início à devastação da Mata Atlântica da região com a instalação de serrarias e de indústrias de
palmito. A perda das terras tradicionais levou o caiçara a buscar emprego nas empresas de pesca comercial.
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Outro fenômeno que atingiu as comunidades caiçaras, em parte como medida de contenção à especulação imobiliária, foi
a preservação de extensas áreas de Mata Atlântica, de onde muitos foram retirados ou impedidos de exercer seu modo de
vida tradicional baseado na agricultura itinerante e na pesca. Municípios como Iguape e Guaraqueçaba têm mais de 50%
de seu território protegidos como unidades de conservação.
Atualmente, certas comunidades mais ligadas ao turismo em áreas costeiras e aquelas inseridas no meio urbano convivem
com um mundo “globalizado”. Segundo o pesquisador Antonio Carlos Diegues, em texto do livro Museu Vivo do
Fandango, “manifestações culturais como o Fandango são apresentadas a turistas e na televisão, muitas vezes de forma
descontextualizada”. Ainda segundo o autor, “outro fator que contribuiu para desorganizar as tradições e festas religiosas
caiçaras foi o aumento crescente de igrejas que proíbem o culto de imagens, os bailes e as bebidas alcoólicas”.
Sobre as festas caiçaras hoje, diz
que algumas danças, como a de São Gonçalo, desapareceram em muitos lugares, pois eram feitas após o mutirão
ou troca de dias no preparo da terra para o cultivo, ou durante a colheita, atividades proibidas ou limitadas pela
legislação ambiental vigente e também pela expropriação das terras pela especulação imobiliária. A farinha de
mandioca é produzida em poucas localidades, é comprada de outros estados, já industrializada. Com isso, a
tradicional casa de tráfico, ou casa de farinha, como é chamada localmente, está em vias de desaparecer em muitas
praias e sítios.
Grande parte dessas manifestações ainda é realizada, embora sem a importância que tinha anteriormente. A Festa do
Divino é realizada em várias cidades litorâneas desde Paraty até Paranaguá, com maior presença nas áreas urbanas. O
mesmo com as Folias de Reis ou Reiadas, mais restritas às áreas urbanas. O Fandango é praticado nos municípios do litoral
sul paulista e no litoral norte paranaense, onde aparecem novos grupos de fandangueiros. E, ainda segundo o autor, “festas
caiçaras com grupos de fandango, alguns compostos por jovens e crianças, têm sido comemoradas em vários municípios
litorâneos, contribuindo para reafirmar a autoestima e a identidade caiçara”.

O FANDANGO

Suas origens são controversas. Há certo consenso em que sua origem mais remota se deve aos árabes que o introduziram na
Espanha, onde seu compasso ternário se fez acompanhado da guitarra ibérica e das castanholas. O fandango espanhol já se
expressava como música, dança e canto. Nele, parece estar a origem do flamenco. Consta do processo que “em Portugal, o
fandango encontrou raízes familiares na palavra fado, cujo significado destino fortaleceu a palavra e cedeu especial sentido
às letras que falam, choram e exaltam o destino humano”.
Segundo Edival Perrini, no livro intitulado Fandango no Paraná: olhares, do fotógrafo Carlos Roberto Zanello de Aguiar,
o fandango
como toda a expressão genuína da cultura popular, encontra oposição há muito tempo. Sabe-se da existência de
censura e atos de proibição ao fandango desde o século XVIII vindos de Ordenanças Reais e da Igreja Católica.
Ambas consideravam o fandango “um ato atentatório aos bons costumes” em função do beber e do dançar,
associados a ele.
Há a citação do ano de 1792 como o início de uma perseguição explícita e legal ao fandango, no Paraná. Em Paranaguá,
neste ano, o fandango que se realizava junto com a festa do Santíssimo Sacramento foi proibido “para que se resguardasse
o caráter religioso da devoção aos santos”.
No século XIX o fandango foi liberado, mas desde que com autorização policial. Com isso sua prática acabou restrita
a comunidades rurais, o que representou um imenso prejuízo às suas características primeiras. O século XX ratificou o
fandango como manifestação cultural do meio rural, o que levou as classes sociais dominantes a se afastarem destas “festas
caipiras”. Os bailes de fandango passaram a ter locais determinados para acontecer e sua ocorrência ficou associada aos
bailes do entrudo, festividades precursoras do Carnaval.
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Na área rural do litoral do Paraná o fandango foi resguardado e vicejou vinculado ao calendário da agricultura, associado ao
plantio e à colheita e adquiriu uma forma comunitária que o caboclo chamou de mutirão ou pexirão. A alegria e o espírito

Foto:
Flávio Rocha, 2016.

fraterno acompanhavam os mutirões, hoje praticamente inexistentes face, às novas regras ambientais que predominam
nesses locais. O mutirão, com fandango, servia para quase todas as coisas que o caiçara fazia, como buscar o pau da canoa,
preparar o terreno para a plantação, fazer a colheita e descascar os grãos, entre outras.
O fandango é a manifestação cultural popular que reúne dança e música, com regras estéticas definidas. Adquire
características específicas em cada localidade, a qual lhe confere uma expressão artística rica e diversificada.
É realizado sempre como uma festa, um divertimento coletivo, numa ideia de confraternização. Não se dança e não se
toca o fandango sozinho. No mínimo, dois músicos para tocar e dois pares para dançar. Compõem este conjunto os que
preparam as comidas, os que oferecem as bebidas e os construtores dos instrumentos, entre outros.
O fandango é dançado tradicionalmente em recintos fechados. O chão deve ser de madeira, não deve haver forro na
casa e as tábuas do assoalho devem estar a, pelo menos, um metro e meio do chão. A casa típica para o fandango deve
ter debaixo do assoalho, uma cova de três a quatro metros de diâmetro por dois de profundidade, para transformála em verdadeira caixa acústica. Os mestres afirmam que a batida pode ser ouvida num raio de “muitos quilômetros”.
“A diversidade das modas pode ser percebida musicalmente. Assim como o tamanqueado, o toque da viola e o toque
da rabeca, instrumentos característicos do fandango, também mudam conforme a moda executada”, assim afirmam as
pesquisadoras Daniella Gramani e Joana Corrêa. Segundo elas “a instrumentação utilizada em um fandango é diferente em
cada localidade. Utilizam-se instrumentos de corda e percussão. A viola é o instrumento presente em todas as localidades
onde o fandango acontece, embora haja muitas variações na forma de construção, no número de cordas, no tamanho e
no nome pelo qual é chamada”.
“Nenhum povo é dono do seu destino se, antes, não é dono de sua cultura” (José Marty).

DO PROCESSO

O Parecer no 17, de 2012, assinado por Luciana Borges Luz, da Coordenação de Registro/DPI, que integra o Processo, à
página 211, indica que o Fandango é “fruto de um processo histórico-social específico, que se consolidou a partir de finais
do século XIX, quando da formação de núcleos de povoamento característicos da região, chamados ‘sítios’, o Fandango se
definiu em virtude dos modos de vida desses locais”. Segue informando que o “Fandango Caiçara é uma expressão musical,
coreográfica, poética e festiva da cultura caiçara, que se configura através de um conjunto de práticas que perpassam o
trabalho e o divertimento, a música e a dança, prestígios e rivalidades, saberes e fazeres. E por meio do Fandango que todo
um sistema cultural se produz e reproduz”.
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O Fandango Caiçara possui uma estrutura bastante complexa e envolve diversas formas de execução dos instrumentos
musicais, das melodias, dos versos e das coreografias. Sua formação instrumental está basicamente composta por dois
tocadores de viola, que cantam as melodias em terças; um tocador de rabeca; e um tocador de adufo. É possível encontrar
em alguns grupos, principalmente no Estado de São Paulo, instrumentos como o violão e o cavaquinho, além de diversos
instrumentos de percussão.
O Fandango Caiçara se classifica em batido e bailado ou valsado. Os fandangueiros definem os diferentes ritmos, melodias
e coreografias do fandango como marcas, associadas ao fandango batido, ou modas, associadas ao fandango bailado.
Acompanhando as músicas, são executadas as danças de casais tanto coreografadas quanto espontâneas.
As danças, nas comunidades caiçaras, têm papel importante na inserção social do sujeito, pois, por meio delas, além de
se namorar e casar, criam-se laços de solidariedade e estabelecem-se rivalidades. Ainda no mesmo Parecer no 17, é citado
que o fandango, essencialmente, sempre esteve ligado à organização do trabalho coletivo, o mutirão, em que o dono da
terra a ser cultivada convoca a comunidade para vir em seu auxílio. Vizinhos e camaradas se reúnem para ajudar a erguer
uma casa, a fazer uma roçada, “vará” uma canoa (este termo significa “varar” uma canoa, isto é, transportá-la sobre
estivas, num trecho seco ou de calado insuficiente, até a água), fazer lanço de tainha; ou durante os preparativos para um
casamento, ao que recebem como recompensa “um fandango”, além de comida farta e aguardente. Trabalha-se durante
o dia e toca-se e dança-se durante a noite.
Diversos outros momentos da vida das comunidades caiçaras têm o fandango como elemento essencial das comemorações:
casamentos, aniversários, batizados e festas de santos e entrudos antes do carnaval.
Tradicionalmente, o fandango ocorre aos sábados e domingos, quando a comunidade se reúne após uma semana de
trabalho. Durante os bailes, a comunidade atualiza as notícias e reforça as relações de parentesco. É nesse contexto
de convivência entre tocadores, dançadores e comunidade que a manutenção da memória e da prática das músicas e das
danças é viabilizada, permitindo a continuidade do conhecimento musical em torno do fandango e sua evolução.
A solicitação do registro foi feita pelas seguintes instituições: Associação dos Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba
(PR), Associação de Cultura Popular Mandicuera (PR), Associação Cultural Caburé (RJ), Associação de Jovens da Jureia
(SP), Associação Rede Cananeia (SP), Instituto de Pesquisa Cananeia (SP), Associação dos Fandangueiros de Cananeia (SP),
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras da USP (SP) e Instituto Silo Cultural (RJ).
A discussão sobre o Registro do Fandango e as iniciativas para a solicitação tiveram início em julho de 2006 e seguiram em
2008, durante o I e o II Encontros de Fandango e Cultura Caiçara, com a participação de diversas comunidades envolvidas
com esse bem cultural, instituições e pesquisadores. Houve o efetivo envolvimento das pessoas que puderam se manifestar,
anuindo, conscientes do significado do reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro.
O pedido de Registro e a documentação que o integra foram reunidos durante o II Encontro de Fandango e Cultura Caiçara,
realizado na cidade de Guaraqueçaba, litoral do Paraná, entre os dias 24 e 27 de julho de 2008. Esse encontro passou
a ter caráter simbólico ao reunir inúmeros participantes e as instituições já mencionadas com o objetivo de referendar o
pedido do Registro. Além da justificativa ao pedido, acompanha este Dossiê um rico material composto por livros, CDs, dois
volumes do INRC, cartazes e diversos materiais de divulgação, os quais abordam temas sobre o fandango e a cultura caiçara
e sua inter-relação com o meio ambiente, as práticas e os costumes, a vida em comunidade, suas histórias, a produção dos
objetos, a música, a dança, a pesca, os contos e os causos.
Em novembro de 2008, o pedido de Registro foi submetido à avaliação da Câmara do Patrimônio Imaterial que, com
base na Nota Técnica no 21/2008, da então Gerência de Registro, considerou o pedido pertinente e solicitou ao DPI as
providências necessárias à Instrução do processo.
A nota técnica no 021 GR DPI/Iphan, assinada pelo antropólogo Marcus Vinícius Carvalho Garcia, do DPI/Iphan, que integra
este Processo às páginas 49 a 53, expressa que é “inequívoca a qualidade do conhecimento e da documentação produzidos
pelos projetos de salvaguarda do Fandango que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos e foram juntados ao pedido
de registro”.
Também da nota técnica no 021 se extraiu que a cultura caiçara é caracterizada por possuir “um conjunto de práticas materiais
e imateriais ligadas ao mesmo tempo ao mar e à terra”, dado às circunstâncias ambientais onde ocorre. Assim, trata-se

386

LIVRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO

de grupo social possuidor de diversos conhecimentos associados à pesca marinha, como a construção naval e as técnicas
pesqueiras e a previsão do tempo, bem como ao extrativismo vegetal e à agricultura, ressaltando-se especialmente a produção
tradicional da farinha de mandioca. Segue ainda com a consideração de que, “no complexo cultural do Fandango, que
poderia ser dito como um gênero musical, existem celebrações do catolicismo popular associadas às Folias de Reis ou Reiadas.
Estas festas religiosas são praticadas atualmente em maior ou menor frequência, dependendo da localidade.”
O Fandango pode ser descrito como uma expressão cultural que envolve duas dimensões articuladas: a música e a dança.
Como já citado anteriormente, as formas de tocar e dançar se organizam pelas marcas que também são conhecidas como
modas. As marcas são agrupadas pelos fandangueiros a partir de dois grandes grupos: os bailados ou valseados e os
batidos ou rufados. O folclorista Inami Custódio Pinto identificou ainda um terceiro grupo mencionado por fandangueiros
de Paranaguá, que, segundo ele, são chamadas de rodas passadas. O primeiro grupo representa o conjunto de músicas
a ser dançado em pares reunidos no salão; o segundo envolve coreografias mais complexas, em que os pares executam
rodopios entremeados pelo marcante sapateado dos tamancos de madeira utilizados pelos homens; e o terceiro se refere a
rodas mais soltas, em que círculos – o masculino e o feminino – formam trançados em sentidos opostos.
O tamanco também pode ser considerado como um instrumento, porém sua presença depende da execução da dança,
sendo usado somente pelos homens nas modas batidas ou rufadas, para marcar intensamente o ritmo.
Os primeiros registros sobre o Fandango no âmbito dos estudos sobre o folclore no Brasil foram realizados por autores
como Mário de Andrade e Renato Almeida, que o classificaram como “dança brasileira”.
Em documento que integra o processo, elaborado pela Procuradoria Geral Federal, além das considerações sobre o Parecer
no 17 e a Nota Técnica no 021, registrou-se o elenco de propostas de ações de salvaguarda contido no Dossiê de Registro do
Fandango Caiçara, a saber: Tema 1: ensino/aprendizagem; Tema 2: apoio/ajutório; Tema 3: encontro, troca, rede, mutirão;
Tema 4: pesquisa/memória; Tema 5: importância e condições de continuidade; Tema 6: divulgação.
Ressalta a procuradora, Doutora Genésia Marta Alves Camelo, por fim, que “o presente processo revela-se como um
mecanismo que traduz a interação entre a sociedade e o Estado, a fim de reconhecer valores e práticas vivas em nosso
tecido social que conferem sentido à cultura brasileira”.

PARECER E VOTO

Do Processo ora em análise, pode-se depreender que estão muito vivas e ativas as referências culturais do objeto de análise.
A manifestação cultural é parte integrante da vida comunitária dos caiçaras, que se mescla com a história da formação da
região em que se insere. A transmissão dos conhecimentos, quer por seus integrantes, fandangueiros e comunidades, quer
pelas instituições que os pesquisam, incentivam e valorizam, é fato preponderante nesta análise.
Pode-se, sem a menor dúvida, considerar o Fandango como uma forma de expressão
representativa da diversidade cultural brasileira e um elemento fundamental para a construção
e a afirmação da identidade cultural das comunidades caiçaras.
A complexa composição que reúne a manufatura dos diversos instrumentos (como os tamancos),
a música, a dança, a poesia e o canto, e as relações sociais da comunidade, o apoio e a integração
que atravessam o tempo e resistem ao desconhecido transformam esta manifestação cultural,
de fato, num digno representante da cultura brasileira.
Em vista do acima exposto, voto a favor do Registro do Fandango Caiçara no Livro
das Formas de Expressão, como Patrimônio Cultural Brasileiro, submetendo esta

Foto:
Felipe Varanda, 2005.

decisão ao egrégio Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2012
Rosina Coeli Alice Parchen
Conselheira relatora
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FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
DA CIDADE DE PARATY (RJ)
PARECER TÉCNICO

T

rata-se de Parecer conclusivo acerca da Instrução técnica do processo de Registro da Festa do Divino Espírito Santo
de Paraty, Rio de Janeiro. O pedido de Registro foi apresentado à então 6a Superintendência do Iphan pelo Instituto
Histórico e Artístico de Paraty (Ihap) em 15 de julho de 2005, com a anuência dos “principais produtores envolvidos”,

conforme definido no Dossiê, e enviado, via fax, ao DPI.
Após solicitação de informações complementares, o DPI, já em 2007, informou à Superintendência da necessidade de
encaminhamento dos originais e dos demais elementos exigidos pela Resolução no 001/06, além da manifestação daquela
unidade sobre o Registro da festa. Nesta, a Superintendência deu Parecer favorável ao pedido e indicou a realização do
INRC a fim de subsidiar os estudos para o Registro.
Para dar início à pesquisa, a então Gerência de Registro descentralizou, em 2008, R$ 50.000,00 para a Superintendência,
e o material reunido e/ou produzido até 2010, assim como os originais dos documentos solicitados, foi recebido pelo DPI
em janeiro de 2011.
A proposta de Registro foi então apreciada pela Câmara do Patrimônio Imaterial1 que, em sua 19a Reunião, realizada no dia
28 de agosto de 2011, considerou o pedido pertinente.

A PESQUISA
A pesquisa e a documentação da Festa do Divino de Paraty foram realizadas entre 2008 e 2010, cobrindo todo o período de
ocorrência da celebração, assim como aquele que a antecede, acompanhando a mobilização dos grupos sociais envolvidos.
Foram identificados e documentados seus elementos constitutivos atuais, seus produtores e os sentidos e significados
atribuídos por eles à sua participação e à festa como um todo. A documentação também traz elementos para a compreensão
de suas origens e de seu processo histórico de transformação.

1. A Câmara do Patrimônio Imaterial é uma instância do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, constituída de quatro conselheiros, cabendo a ela
analisar a pertinência das propostas de Registro.
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A Instrução do processo de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty foi totalmente conduzida pela
Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro. A Coordenação de Registro pôde analisar e propor algumas alterações
pontuais no material já consolidado. Aquelas sugeridas para o texto descritivo-analítico foram acolhidas por aquela

Foto da esquerda e
acima: José Roberto de
Almeida, 2009.

unidade, e o material correspondente, modificado. O texto apresenta bem o objeto e traz boas interpretações sobre a
festa, possibilitando seu entendimento e a compreensão da sociedade paratiense.
Com relação ao material audiovisual, foi constatada a necessidade de algumas alterações, as quais não foram inteiramente
possíveis de ser realizadas, tendo em vista que os diversos contratos firmados para sua produção haviam se encerrado e a
equipe se desmobilizado.
O INRC realizado deverá passar, oportunamente, por uma reelaboração e uma complementação em seu conteúdo conforme
apontado pelas Notas Técnicas no 07 e 09/11, possivelmente dentro de uma ação de salvaguarda, tendo em vista que o DPI
considerou que a necessidade de alterações não seria um impeditivo para o andamento do Processo de Registro.
O corpo do Processo está constituído pelos documentos originais do pedido de Registro, cartas de anuência, notas técnicas e
memória de reuniões e Dossiê Descritivo ilustrado, além de correspondências diversas. Os demais documentos e publicações,
produzidos ou reunidos pela pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos do Processo:
> Anexo I – Fichas do INRC da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty;
> Anexo II – Vídeo da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty, 17min;
> Anexo III – DVD de fotos da Festa;
> Anexo IV – DVD com vídeos das entrevistas realizadas;
> Anexo V – Autorizações de uso de imagem e som;
> Anexo VI – DVD com as versões digitalizadas das autorizações de uso, Dossiê, entrevistas (áudio), fichas do INRC,
Parecer, Relatórios e arte-final dos materiais;
> Apenso I – DVD – vídeo da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty (encaminhado quando do pedido);
> Apenso II – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de 1993;
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> Apenso III – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de
1995 (I);
> Apenso IV – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de
1995 (II);
> Apenso V – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de 1996;
> Apenso VI – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de 1998;
> Apenso VII – DVD – vídeos da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty de 2002;
> Apenso VIII – CD com fotografias da exposição “Brincando com a Festa do
Divino” (2007);
> Apenso IX – Pasta com folhetos, recortes de jornais, materiais de pesquisa
(relatórios, fichas de cadastro), cartazes da festa: 1986, 1995, 2000, 2005, 2009;
> Apenso X – SOUZA, Marina de Mello e. Paraty: a cidade e as festas. Rio de
Janeiro: UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994. 262p.;
> Apenso XI – MAIA, Thereza Regina de Camargo. Paraty: religião e folclore.
São Paulo: Editora Nacional, 1974. 174p.;
> Apenso XII – MELLO, Diuner. Festa do Divino Espírito Santo de Paraty: manual
do festeiro. São Paulo: Estímulo, 2003.160p.;
> Apenso XIII – RAMECK, Maria José S.; MELLO, Diuner (org.). Roteiro Documental
do Acervo Público de Paraty. Câmara Municipal de Paraty, Instituto Histórico e
Artístico de Paraty. Guaratinguetá: Gráfica e Editora Dias, 2003. 147p.

Além desses documentos, constam no DPI, mas não foram incorporados ao Processo, os
seguintes objetos encaminhados:
> Avental da Festa do Divino de 1997;
> Medalhinhas do Divino Espírito Santo presas a um pequeno estandarte;
> Bandeira do Divino Espírito Santo grande em veludo;
> Medalha dourada do Espírito Santo, guardada numa caixa de veludo;
> Chaveiro com a oração ao Divino Espírito Santo;
> Almofadinha com medalha do Espírito Santo;
> Pomba em madeira;
> Mastro e estandarte do Divino em miniatura;

Desse modo, todo o conhecimento sobre a Festa do Divino de Paraty e os requisitos para
seu Registro, em conformidade com a legislação, estão devidamente contemplados no
presente Processo.
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AS FESTAS NO BRASIL
Foto:
José Roberto de
Almeida, 2009.

As festas de santo constituem um elemento importante para a compreensão da ocupação do território e da formação do
Brasil. Foram trazidas pelos colonizadores e aqui se mesclaram às culturas africana e indígena e, assim, se espalharam pelo
país inteiro. As festas são momentos de reencontro, de afirmação da identidade e do sentido de pertencimento.
Nelas, as expressões de devoção religiosa e os rituais sagrados se misturam e se confundem com as manifestações profanas
e com os elementos de divertimento. As missas, novenas e procissões estão sempre associadas a alvoradas, bandas
de música, folias e procissões de bandeiras, levantamento de mastro, refeições coletivas, bingos e feiras, apresentações de
teatro, música, gincanas e bailes.
Entre as festas de santo que mais se destacam, estão aquelas do ciclo junino, de devoção a Santo Antônio, São João e São
Pedro; as de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito ou Santa Efigênia, “os santos de preto”, geralmente associadas a
Congados, Moçambiques, cujas devoções têm origem no processo de cristianização das colônias africanas; e e as do Divino
Espírito Santo, popularizadas por todo o Brasil, por jesuítas e colonos açorianos.2
As celebrações possuem grande representatividade dentre as propostas de reconhecimento recebidas pelo Iphan. Entre
os 32 processos de Registro em andamento, 11 são de festas, rituais religiosos ou formas de expressão que mantêm
alguma relação com santos. Com relação às Festas de Santo, propriamente ditas, estão em andamento no âmbito do DPI
os Processos de Registro da Festa do Divino do Vale do Guaporé, da Centenária Procissão do Senhor dos Passos (SC); da
Festa de São Sebastião, do Município de Cachoeira do Arari, da Ilha de Marajó (PA); da Festa de Nosso Senhor do Bonfim –
Salvador, BA; da Festa de São Benedito de Aparecida (SP); e da Festa de Santo Antônio de Barbalha (CE).
Até a presente data, o Livro de Registro das Celebrações possui cinco inscrições: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré (PA), a
Festa do Divino de Pirenópolis (GO), o Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawenê Nawe (MT), a Festa de Sant’Ana de Caicó
(RN) e o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão.
O DPI, junto à Câmara do Patrimônio Imaterial, tem se questionado sobre como abordar aquelas festas cuja devoção é
recorrente em todo o país e como avaliar e selecionar as passíveis de serem reconhecidas como Patrimônio Cultural do
Brasil. Contudo, ainda não foi possível formular uma agenda para a realização de uma reunião técnica que tenha o objetivo
de discutir a questão de forma mais aprofundada.
Portanto, a necessidade de atender às demandas exigiu que a conversa se desenvolvesse conforme cada caso e, à medida
que esses pequenos espaços de discussão se concretizaram, permitiram delinear alguns pontos de atenção, mas a discussão
ainda está em aberto e precisa de um espaço próprio de reflexão.
2. Parecer no 02/10/CGIR/DPI/Iphan – Registro da Festa do Divino de Pirenópolis.
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De qualquer forma, é importante atentar, em cada análise de pedido de Registro de festa de santo, para os elementos
próprios, específicos, que não encontraremos no mesmo formato e com os mesmos sentidos e valores. Nas festas de devoção
recorrente, como é o caso das do Divino Espírito Santo, os elementos básicos se repetem, porém estes se adaptaram às
transformações sofridas pela sociedade local, integraram outros conforme as características da região e de sua história, e é
essa dinâmica que faz de cada festa bastante específica e um objeto de análise complexo.

AS FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Quando se fala em festas do Divino no Brasil, lhes é sempre atribuída uma forte tradição lusitana. Pesquisadores conferem
a origem do culto à devoção da Rainha Isabel, século XIV, e à construção da igreja do Divino Espírito Santo em Alenquer,
Portugal, na qual teria se estabelecido o culto à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.
Contudo, José Reginaldo Santos Gonçalves aponta para estudos em que a criação da festa se deu ainda no século XIII,
ligada à ideologia milenarista do abade calabrês Joaquim de Fiore, na qual existiriam três tempos, o do Pai, o do Filho
e o do Espírito Santo,3 que seria marcada pela ausência da mediação da Igreja nas relações entre o Homem e o Divino e
pela caridade. Nesse mesmo contexto, delimitaram-se rituais e práticas que ainda hoje são considerados basilares para a
realização e a identificação da Festa do Divino Espírito Santo: a esmola, a comida, a coroação de uma pessoa do povo.
A celebração teria chegado ao Brasil ainda no século XVI e, segundo a historiadora Martha Abreu (1999), a Festa do
Espírito Santo no Rio de Janeiro conservava, ainda no século XIX, as folias, a coroação de um imperador e o império,
símbolos centrais do ritual da festa em Portugal. Da mesma forma, eram mantidas as comemorações profanas junto aos
atos religiosos.
As festas do Divino constituem-se numa relação de troca com a divindade, são festas de agradecimento, de pagamento de
promessas, de cooperação entre os indivíduos da comunidade. São festas das quais não participam pessoas isoladas, mas
famílias, formadas pela nuclear mais os compadres, os vizinhos e os amigos.

CONTEXTO
Paraty está situada no extremo sul do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos do século XVIII, principalmente,
sua localização geográfica era importante ponto para as ligações terrestres e marítimas, passagem de exploradores e
escravos, de víveres e instrumentos de trabalho, de ouro e pedras preciosas, que transitavam entre o Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Contudo, o trajeto era difícil e, após a abertura de um novo caminho, o movimento comercial foi desviado de Paraty.
Contudo, a cidade continuou ligada à efervescência da colônia através do Vale do Paraíba, caminho este que seria revitalizado
durante algum período para o escoamento da produção de café. Seu potencial econômico adveio da aguardente, muito
requisitada e que servia como moeda de troca nas negociações com a África.
Com a abertura de novos caminhos e estradas e, posteriormente, de uma ferrovia na região, aos poucos Paraty foi perdendo
sua centralidade, mantendo, contudo, uma economia autossuficiente e uma vida social e cultural voltada para si. Durante
o século XIX, Paraty se distanciou consideravelmente da atividade republicana, fazendo com que o imaginário e o cotidiano
de sua comunidade ainda se identificasse com um Brasil colonial enriquecido pelo ouro, onde a religião era elemento
fundamental da vida.4
Na década de 1950, o interesse pela cidade cresceu, verificado principalmente com a chegada dos paulistas atraídos
pelo sossego, pela arquitetura e pelas manifestações culturais, que traziam dinheiro novo e esperanças para a cidade
“adormecida”. O movimento aumentou quando, na década de 1970, a cidade ligou-se diretamente ao Rio de Janeiro e a
São Paulo com a abertura da BR-101, a Rio-Santos, tornando-se polo turístico.
A cidade de Paraty é um importante sítio histórico tombado desde a década de 1950. A primeira medida de proteção
legal ocorreu em 1945 com a elevação de Paraty à categoria de “Monumento Histórico do Estado do Rio de Janeiro”.

3. GONÇALVES, José Reginaldo dos Santos. Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônio. Rio de Janeiro, 2007. p. 197.
4. SOUZA, Marina de Melo e. Paraty: a cidade e as festas. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. p. 57.
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O reconhecimento do Iphan se deu em 1958, inscrevendo-se o conjunto arquitetônico da cidade nos Livros do Tombo das
Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Em 1974 o tombamento foi estendido ao “Município de Paraty”,
inscrito nos mesmos livros mencionados.

A FESTA DO DIVINO DE PARATY
“Quem é da cidade, quem nasceu e tem família ali sabe sobre o Divino, é fator que distingue quem é local e quem é de
fora. Para os moradores da cidade, ela é mais aguardada do que o Natal, é época de ‘vestir roupa nova e festar’”. Paraty é
reconhecida pelos seus habitantes como a “cidade das festas”, entre as quais a do Divino Espírito Santo é a mais importante
e complexa, ocorrendo desde o período colonial. A festa compreende diversos espaços da cidade, como a Igreja Matriz
Nossa Senhora dos Remédios, a Praça da Matriz e a casa do festeiro, além das diversas ruas pelas quais a procissão passa
durante os dias de celebração.
A Festa do Divino de Paraty é organizada, ao longo de um ano, por um festeiro5 escolhido pelo pároco a partir das cartas de
intenções enviadas pelos interessados.6 O prestígio e a honra envolvidos em ser festeiro se dão para além do momento da
festa: um festeiro muito querido recebe ajuda e muitas doações; aquele que faz uma boa festa é reconhecido para sempre,
assim como aquele que desagrada ficará marcado.
A viabilização dos diferentes momentos da festa está dívida entre a Paróquia local, encarregada da parte litúrgica, e a
prefeitura, encarregada da parte profana, como as barracas da quermesse, os shows e os jogos. As ruas, as fachadas das
casas e a igreja são enfeitadas de branco e vermelho. A população local participa com grande empenho, com doações e
ajudas diversas, realizadas em sua maioria para agradecer a graça concedida ou fazer uma promessa, como é o caso da D.
Maria da Conceição de Souza Cândido, cujo marido se recuperou de um câncer: “Eu peguei essa festa como uma forma
de agradecimento, de Ele dar tudo e eu poder retribuir tudo para Ele, a vida dele, a minha vida, a vida dos meus filhos”.
A Festa do Divino de Paraty é concebida a partir de um trabalho coletivo, de modo que, se o festeiro ignora a ajuda alheia,
impede o devoto de estabelecer a relação com o Divino. “Aí vem aquele pobrezinho, na época da festa, com o envelope e
te dá e diz: ‘isso aqui é uma ajuda que eu trouxe para a festa […]. Eles economizam e te dão até um salário mínimo. […]
Você fica até emocionada. É gente que não tem mesmo, mas faz aquele sacrifício [...]’.7
O movimento da festa se inicia ainda no Domingo de Páscoa, quando acontece o levantamento do mastro, cuja bandeira
sai da casa do festeiro em procissão, passa pela casa de alguns fiéis, doentes em sua maioria, e depois segue para a Praça
da Igreja Matriz onde o mastro será erguido.
Junto à procissão segue a Folia, encarregada de anunciar e orientar todas as cerimônias inerentes à festividade do Espírito
Santo. As casas por onde ela passa se preparam para recebê-la com comidas e bebidas ou oferecendo pouso aos foliões.
Antigamente, a folia percorria a zona rural de Paraty, mas hoje as localidades não contempladas na peregrinação recebem
do festeiro uma bandeira do Divino para que possam continuar exercendo sua devoção.
A festa se inicia, oficialmente, uma semana antes do Domingo de Pentecostes, quando a cidade é acordada com a Alvorada
Festiva, na qual a Banda Santa Cecília percorre as ruas do centro histórico saindo em procissão da casa do festeiro rumo à
Igreja Matriz, onde ocorrerá a primeira ladainha.
O Sábado e o Domingo de Pentecostes concentram as maiores e principais atividades da Festa do Divino. Às sete horas da
manhã de sábado, é distribuída carne abençoada aos pobres e, após a partilha, sai o Bando Precatório (bandeiras, banda
de música, Folia e povo), que segue pelas ruas da cidade pedindo esmolas. Nesse mesmo dia, acontece o almoço do Divino,
onde é servida macarronada, carne com batatas, frango cozido, arroz e uma farofa de feijão, esta última definida como a
“mãe do feijão-tropeiro, a comida levada acima pelos tropeiros, desde o século XVII”.8

5. Diferentemente de outras festas da cidade, a do Divino nunca foi organizada por uma irmandade, sempre sendo feita pela comunidade como um todo.
Sua continuidade se deve também a isso, tendo em vista que, após o fim das irmandades, muitas festas deixaram de ser feitas ou tiverem dificuldades para
se manter.
6. Antigamente, o festeiro do ano era sorteado.
7. Fala da Sra. Magda de Cássia Stanisce, ex-festeira.
8. Dossiê de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty. p. 72.
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Durante o almoço, os “bonecos folclóricos” se apresentam: Boi de Pano, Cavalinho, Miota, Peneirinha. Alguns moradores
da cidade lembram que, antigamente, os brincantes se dirigiam à Praça da Matriz e ali encenavam a morte do Boi, momento
em que era também distribuída a carne aos pobres, atividade hoje realizada na casa do festeiro, conforme apontado acima.
Estas manifestações culturais são semelhantes àquelas presentes em outras festas pelo Brasil, como o casal João Paulino e
Maria Angu, comum nas festas ligadas às zonas cafeeiras; e os bois, práticas recorrentes em diversas regiões do país.

Foto: Alexandre F.
Martins, 2008.

Na noite de sábado, a procissão sai novamente da casa do festeiro rumo à Igreja Matriz para ouvir a última ladainha da
novena. É nesse momento que um menino da cidade é coroado imperador: após a comunhão, o padre chama o escolhido
para subir ao altar e ali ele é coroado pelos festeiros daquele ano.9 Aqui é importante fazer um comentário: em muitas
festas do Divino, as figuras do imperador e a do festeiro são reunidas numa só pessoa, em que o festeiro é o imperador e
vice-versa. Na de Paraty, são dois elementos independentes, o que, de certa forma, ressalta a importância de cada um deles
e o que representam enquanto elementos de identidade do paratiense.
O imperador segue, então, para a Praça da Matriz, onde é montada uma tenda em sua homenagem. Ali, ele e sua corte
assistirão a “danças”, como a das fitas, a dos velhos e o Marrapaiá, grupo de Moçambique da cidade paulista de Cunha
que se apresenta há muitos anos na Festa do Divino de Paraty. Em Cunha, também é realizada uma festa em devoção ao
Divino Espírito Santo, mas ao final do ano, em setembro, após a colheita.
A programação profana ocorre na Praça da Matriz e inclui competições esportivas, gincanas, bingo, shows musicais,
danças e ciranda (antigamente chamada de chiba, o baile da roça). Há também barraquinhas que oferecem utensílios
domésticos e outros objetos, além de comidas e bebidas.
No domingo de Pentecostes, a Alvorada acorda a comunidade para a Festa. A procissão sai da casa do festeiro, carregando
o andor com o Resplendor do Divino Espírito Santo,10 e segue rumo à igreja para a missa. Nessa ocasião, as preces dos
fiéis, depositadas em uma caixa durante a novena, são queimadas pelo padre, e a fumaça “leva os pedidos aos céus”. Ao
final da missa, todos recebem uma lembrança da festa: uma pombinha e um saquinho com sal. O imperador, então, se
dirige ao império para a soltura de um preso, uma prática comum em outras épocas, onde, por ocasião da coroação de
imperadores e reis, dava-se sempre essa indulgência. A procissão retorna, então, à casa do festeiro onde serão distribuídos
doces à comunidade.
O encerramento da festa acontece ao final do dia com a Missa em Ação de Graças, na qual são também anunciados os
festeiros do próximo ano. Finalmente, há uma grande queima de fogos.
9. A reminiscência de uma figura imperial demonstra a valorização do período de apogeu político e social da cidade.
10. Segundo o Dossiê de Registro, o Resplendor do Divino é uma peça do século XVIII, em madeira, trabalhado na forma de um ostensório e ricamente dourado.
Por seu valor histórico e artístico, fica em exposição permanente no Museu de Arte Sacra de Paraty durante todo o ano, só saindo por ocasião da Festa.
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A Festa do Divino de Paraty é uma manifestação dinâmica, cujas mudanças podem ser facilmente apropriadas através da
análise do material que compõe o processo.
Houve, por diversas vezes na história de Paraty, intervenções governamentais e eclesiásticas na festa. Em sua maioria,
diziam respeito à escolha do festeiro, à esmolação, aos rituais e à presença das diversas manifestações profanas. Além disso,
determinações acerca da ocupação da cidade muitas vezes levaram à expulsão da população do centro, fato que, contudo,
não impediu a realização da festa no seu espaço.
Segundo o Dossiê apresentado, a festa teve sua continuidade viabilizada devido a diversos fatores ao longo da história da
cidade: características geográficas, feições arquitetônicas e tradições culturais contribuíram para que Paraty mantivesse o
espírito colonial dentro de um país republicano. Além disso, a constante associação da festa de Paraty àquela realizada nos
Açores se constituiu como um “mito de origem para sua realização e permanência”: a comunidade paratiense “encontra
os sentidos e significados da sua identidade na devoção e no culto ao Divino”.11
Ao longo do texto encaminhado para nossa apreciação, os aspectos da festa também estão diretamente relacionados às
características físicas da cidade, pois o cotidiano das pessoas é vivido em meio a construções centenárias, espaços essenciais
na manutenção da memória. A memória e a valorização de seu passado se refletem em algumas práticas ligadas à Festa do
Divino, dado que, em outras épocas, os festeiros revertiam a sobra dos recursos arrecadados em benfeitorias para as igrejas
da cidade, principalmente no que diz respeito à conservação dos prédios históricos e dos bens móveis que deles fazem
parte. Hoje em dia ainda permanecem resquícios dessa prática.
A população de Paraty se empenha constantemente em “buscar as imagens e os símbolos da época do Império,
reconstituindo costumes que caíram em desuso e valorizando aspectos da cultura popular que haviam sido perseguidos e
banidos em outras épocas”.12 Os paratienses buscam a tradição, a correlação com os tempos de maior esplendor da cidade.

O OBJETO DO REGISTRO
A Festa do Divino Espírito Santo de Paraty, Rio de Janeiro, se realiza a cada ano, a partir do Domingo de Páscoa, com o
levantamento do mastro, e se desenvolve, principalmente, na semana que antecede o Domingo de Pentecostes. É uma
celebração constituída por diversos rituais religiosos e expressões culturais como o levantamento do mastro, que ocorre
ainda no Domingo de Páscoa, e as manifestações que envolvem este momento, como a procissão que segue da casa
dos festeiros e carrega os signos da devoção (quadro, bandeiras, bastão, “o mundo” e a pomba); e a Folia do Divino,
encarregada de anunciar e orientar todas as cerimônias inerentes à festividade, e que passa de casa em casa, visitando os
fiéis, acompanha as procissões etc.
O Império do Divino, montado na casa do festeiro, onde ficam expostas as insígnias imperiais e as bandeiras; a Alvorada
Festiva com a Banda Santa Cecília, que despertam a cidade no dia da festa; o bando precatório, encarregado da esmolação;
as ladainhas, procissões, novenas, missas, a coroação do imperador e a representação da soltura de um preso.
O almoço do Divino, a distribuição de carne abençoada e de doces, elementos de caridade e de colaboração.
Também compõem a festa do Divino de Paraty manifestações culturais, como os chamados bonecos folclóricos: o Boi de
Pano, ou Boi da Festa, o Cavalinho e o Capinha, o Peneirinha e a Miota ou Minhota.
Também são integrantes as chamadas “danças” apresentadas ao imperador na Praça da Matriz: o grupo de Moçambique
(Marrapaiá), que vem da cidade paulista de Cunha para participar da festa; as cirandas, a Dança dos velhos, a Dança das fitas.
Além disso, estão presentes os divertimentos, como as competições esportivas, as gincanas, os concursos, os shows musicais,
os shows de calouros. O Bingão do Divino acontece antes da festa, mas a integra por ser um momento de socialização, de
encontro e de interrupção da vida cotidiana, além de arrecadar recursos para a realização da festa.

11. Dossiê de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty. p. 18.
12. Idem.
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MEDIDAS DE SALVAGUARDA
O Dossiê de Registro traz algumas recomendações de salvaguarda que apontam substancialmente para a valorização da
festa. Seguem abaixo, conforme apresentadas:
> Valorização da Festa do Divino no calendário cultural da cidade; incentivo ao turismo religioso e melhoria nas
condições de produção, reprodução e circulação do bem cultural. Os paratienses apontaram que a festa vem sendo
apropriada de forma indevida pelo calendário cultural da cidade, incentivada, principalmente, pelas pousadas da
cidade que fazem um uso meramente turístico, deturpando a motivação religiosa e de confraternização.
> Sensibilização do poder local para a importância da Festa do Divino como um evento sociocultural da cidade, e não
apenas de cunho religioso. Nesse caso, foi explicitada pela população a necessidade de o poder local compreender
que a Festa do Divino “constitui a história e a identidade de todos os paratienses, e não somente daqueles que são
católicos”.13
> Valorização das formas de expressão associadas à Festa do Divino e de seus mestres e executantes. São apontadas
como ações possíveis aquelas de transmissão dos saberes inerentes à Folia, às danças e aos bonecos folclóricos,
além da necessidade de apoio e de investimento público para que elas aconteçam (no ano de 2009 algumas
manifestações não puderam acontecer devido à falta de recursos).
> Promoção e divulgação do bem cultural. Ações voltadas para a área educativa e de valorização dos bens culturais
pelos jovens, alunos, professores, poder local etc.

PROPOSIÇÃO DO REGISTRO
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira; por ser esta celebração representativa da diversidade e da singularidade, na forma como se estrutura
e se desenvolve, com elementos próprios, específicos; e da unidade, na recorrência das expressões de religiosidade e de
devoção ao Divino Espírito Santo; por ser esta celebração um elemento fundamental para a construção e a afirmação da
identidade cultural do paratiense, dados os elementos que agregam e que legitimam suas práticas cotidianas; por ser uma
referência cultural dinâmica e de longa continuidade histórica; por atender às diretrizes da Política de Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, que prioriza ações direcionadas a esse Patrimônio em núcleos, sítios ou cidades tombadas,
valorizando a população local, suas práticas e memórias; por encontrarmos suficientemente apresentados no presente
Parecer os argumentos capazes de fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro da Festa do Divino Espírito
Santo de Paraty, no Livro das Celebrações, somos favoráveis ao seu reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.

Foto: Alexandre F.
Martins, 2008.

É este o nosso Parecer.
Brasília, 1 de março de 2012
Luciana Borges Luz
Coordenação de Registro
De acordo. À Coordenadora-geral de Identificação e Registro, para os demais encaminhamentos.
Em 9 de março de 2012
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 9 de março de 2012
Ana Gita de Oliveira
Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan

13. Dossiê de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty, p. 108.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

F

oi com satisfação que recebi da Sra. Presidente do Iphan, Dra. Jurema Machado, a tarefa de examinar e opinar sobre
o processo de Registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty, no Livro de Registro de Celebrações, criado para
abrigar os rituais e festas que marcam vivência coletiva e religiosidade da nação brasileira e em especial pela renovada
oportunidade de contribuir para a afirmação da política de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que vem sendo praticada
de forma exemplarmente criteriosa e coerente pelo Iphan a partir do Decreto no 3.551 de 4 de agosto de 2000.

Foto da esquerda:
José Roberto de
Almeida, 2009.

Sei da grande responsabilidade e sinto-me honrado pela missão que me coube, na qualidade de conselheiro integrante da
Câmara do Patrimônio Imaterial de ser o relator do Parecer final e submetê-lo à criteriosa avaliação deste Egrégio Conselho.
Sou perfeitamente consciente de que, neste ato, estamos produzindo um documento que deverá ter consistência para
resistir no tempo a eventuais questionamentos. E, assim, devo agora desincumbir-me da tarefa de transmitir a meus pares,
uma síntese do vasto Dossiê que me veio às mãos. Na verdade, trata-se, mais uma vez, de um grande aprendizado e um
privilégio de haver compulsado, ainda que por um breve período, valioso acervo de informações.
Cumpre-me desde já ressaltar a qualidade do material reunido pela equipe de especialistas e consultores. Este de agora, na
sequência dos 27 outros processos exitosos de Patrimônio Imaterial, já concluídos pelo Iphan, certamente que nos aproxima
cada vez mais de uma percepção holística e integral de cultura ou, como nos afirma a conselheira Maria Cecília Londres
no enunciado de obra publicada em 2003, nos conduz no sentido de uma atuação “para além da pedra e cal – por uma
concepção mais ampla de Patrimônio Cultural”.
Observe-se que o Departamento de Patrimônio Imaterial, criado, em 7 de abril de 2004, vem adotando procedimentos
exemplares para registro dos bens culturais intangíveis. Não só no que se refere à metodologia consolidada para a realização
dos estudos e pesquisas aplicados na composição dos Dossiês como também, no ato contínuo de preparar material de
divulgação de seus conteúdos, colocando-os didaticamente ao alcance da sociedade e dos meios acadêmicos, como forma
de socialização das informações organizadas.
Minha tarefa foi realizada através dos procedimentos de visita ao Município de Paraty e análise dos autos do processo.
A necessidade de conhecer in loco o cenário vivo e o ambiente onde se celebra a Festa, bem como os representantes da
comunidade envolvida, foi transmitida ao Iphan, que prontamente atendeu à solicitação, proporcionando condições para
me deslocar de São Luís do Maranhão até aquele município no litoral fluminense.
Assim é que, em janeiro de 2013, visitei a cidade histórica de Paraty. O impacto da paisagem, de qualquer ângulo de
aproximação, é deslumbrante. Como cenário de fundo, destaca-se, de um lado, o extraordinário panorama das encostas
verdejantes das montanhas da serra do Mar, recobertas pela densa vegetação remanescente de um longo trecho da
Mata Atlântica. Na outra perspectiva, a visão paradisíaca das águas verde-azuladas e ainda límpidas do Oceano Atlântico,
banhando praias de areias alvas que bordejam pequenas baías e enseadas e um numeroso arquipélago de pequenas ilhas e
marcado pela presença colorida de dezenas de embarcações de pesca, velereiros e escunas. No encontro formidável destas
duas forças da natureza, o mar e a montanha, ergue-se a joia de arquitetura urbana do centro histórico de Paraty. A região
é por isso mesmo, pródiga em parques e reservas ecológicas, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo, sem
dúvida, uma das mais preservadas do Brasil.
Na ocasião, fui recebido pela arquiteta Paula Paoliello Cardoso, atual chefe do Escritório Técnico da Costa Verde do Iphan,
e pelo cientista social, Dr. André Bazzanella, que nos prestaram todo o apoio técnico necessário para o êxito da missão de
reconhecimento, bem como agendaram as entrevistas com alguns dos personagens envolvidos na preparação da festa,
protagonistas que são e herdeiros vivos daquela história que se perpetua há séculos.
Apaixonados por seu trabalho e envolvidos com inúmeras questões que dizem respeito à preservação da memória e da
cultura, eles me proporcionaram um caminhar pela cidade histórica, e a conversa com moradores me propiciou, no pouco
tempo que tive de visita, contatos com alguns personagens notáveis do cotidiano.

399

Foto:
Lívia Lima, 2009.

400

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBR AÇÕES

Portanto, registro aqui os agradecimentos a estes e aos demais que contribuíram decisivamente para a elaboração do
Dossiê, como Márcio do Nascimento Barbosa, pelo apoio institucional; e Cristina Maseda, da Associação Cultural Casa
Azul; Elaine Maria Teles, e Cíntia V. Tarrisse da Fontoura, ex-diretora do Escritório Técnico do Iphan em Paraty, atuando na
época da realização dos estudos; e de João Carlos de Oliveira Gomes, Rodney Dias Ribeiro, Jorge da Silva Santos e Cesar
de Souza Medeiros, da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro. Também a Edson José de Oliveira, Flora Maria Salles
França Pinto e Elcio Gonçalves, educadores que compuseram a equipe de pesquisa; e a todos os participantes da Festa do
Divino, em especial a Padre Roberto Carlos Pereira, pároco da cidade de Paraty, Lenita Aparecida Toledo do Prado Siqueira
(in memoriam), Magda de Cássia Stanisce, Norival Rubens de Oliveira, Marly Cardoso de Barros e Themilton Tavares, que
contribuíram com vídeos, fotos e cartazes antigos ou com seus depoimentos e entrevistas.
No Instituto Histórico e Artístico de Paraty (Ihap), tive a oportunidade de ser recebido por sua presidente, a professora Maria
José Rameck em reunião com o pesquisador e escritor Diuner Mello, também integrante da diretoria desta prestigiosa
instituição, à qual devemos a iniciativa de solicitação para abertura deste processo, ambos protagonistas de consistentes
carreiras na área cultural, plenas de meritória e abnegada atividade em defesa do patrimônio cultural de sua terra.
Na sequência, tive o privilégio de uma visita ao Museu de Arte Sacra de Paraty, onde fui atenciosamente recebido por
seu atual diretor, Júlio Cézar Neto Dantas, profissional de papel decisivo neste processo pela sua longa atuação, como
paratiense sempre presente na trajetória da preservação cultural de sua cidade, não só por haver sido responsável pela
representação local do Iphan, como por haver protagonizado um episódio singular e que lhe exigiu coragem e presença de
espírito, do resgate da imagem de Nossa Senhora da Piedade que havia sido roubada e que foi por ele reconhecida em um
antiquário do Rio de Janeiro e do momento solene e emocionante em que foi feita a devolução para a comunidade, após
mais de dez anos ausente de seu altar na Capela de Nossa Senhora das Dores de Paraty.
Também foi importante conhecer, guiado pelo antropólogo Pedro MacDowell, a exposição “Os Nomes da Ciranda” sobre
a música secular tradicional de Paraty que, além de animar os bailes tradicionais chamados de chibas, sempre tiveram um
papel relevante na animação das folias do Divino. Ali, encontrei minucioso mapeamento dos mestres cirandeiros da região,
bem como exemplares originais de seus instrumentos tradicionais, como a viola caipira de dez cordas, o pandeiro, ou adufo,
violões, cavaquinhos, caixas de percussão e rabecas, durante a visita ao Museu do Forte Defensor Perpétuo/Ibram e à Casa
da Pólvora, no alto de um morro que se situa logo acima do local de primeiro assentamento, na origem da cidade e de onde
pude obter uma visão privilegiada da paisagem urbana.
Em Paraty, mais uma vez se fortalece a ideia de Patrimônio Cultural sem separações. Ao contrário, nos sugere a noção
de corpo e alma integrados, longe da rigidez cartesiana que divide Patrimônio Material e Imaterial, que até entendemos
e acatamos como necessária para disciplinar estudo e organizar ações administrativas no âmbito institucional, mas que
não nos deixa perder a visão de que, quando tratamos de proteger o Patrimônio Cultural estamos falando de continentes
que têm seu conteúdo, de um corpo que tem a sua alma. Este processo da Festa do Divino trata da encantadora alma de
Paraty e, ao trabalharmos na promoção de seu Registro como Patrimônio Imaterial, nosso olhar inevitavelmente se estende
para a parte física da arquitetura e do urbanismo que compõe o seu corpo material envolvido profundamente com a parte
intangível que aí está.
Assim foi que, ao conhecer o corpo da cidade, fotografando a arquitetura, percorrendo seu traçado urbano, tivemos também
um ar de sua alma, no breve e humano contato com a gente em suas atividades cotidianas. Há aspectos muito peculiares
como o fato intrigante e ainda não bem explicado pelos estudiosos do Patrimônio edificado daquela cidade, de que, nos
quatro cantos formados pelo cruzamento das ruas ortogonais, sempre só observamos a presença de maciços cunhais de
cantaria em três deles. Certamente, uma explicação técnica será logo encontrada para este detalhe tão marcante. Algumas
teses já buscam a resposta. Seriam formas de marcar um novo alinhamento para as ruas por ocasião de uma reforma no
urbanismo da antiga vila? Seria algum simbolismo que possa ser atribuído à maçonaria, como há vários outros inscritos na
modenatura de algumas fachadas? Mas não consigo deixar de ver, na repetição dos três cunhais, uma caprichosa relação
simbólica e anímica, ainda que involuntária, com a homenagem que liga secularmente esta cidade à terceira pessoa da
Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo.
E o percorrer das ruas de calçamento de grandes lajes, mas bastante irregulares, nos obriga a um caminhar mais cuidadoso
(para não tropeçar). Mas o efeito de se observar dezenas de passantes, caminhando lentamente pelas ruas de pedra em que
foi proibido o trânsito de veículos, transmite uma atmosfera de respeitosa veneração ao cenário histórico.
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No curto espaço de tempo disponível, falei com poucos, mas legítimos representantes das várias faces da vida da cidade,
do sagrado ao profano. São pessoas envolvidas o ano inteiro na preparação das festas, onde se realiza uma das maiores
tradições de romarias religiosas do litoral fluminense e para a qual vivem dedicadas dezenas de famílias paratienses que
cuidam desta celebração com respeito e dedicação admiráveis e assim vêm mantendo as tradições do evento há mais de
300 anos, passando de geração em geração as obrigações de cuidar de cada detalhe.
Tive o privilégio de igualmente entrevistar a Sra. Benedita Vieira de Oliveira, a Dona Filhinha, tal como é reconhecida
e respeitada no seio da comunidade como um dos baluartes desta celebração e que descreveu com grande carinho os
procedimentos repetidos há décadas na liderança das equipes que cuidam das atividades de preparação da festa e em
especial das refeições que são distribuídas gratuitamente em banquete popular para um grande número de participantes,
no sábado, véspera de Pentecostes como parte das mais tradicionais e relevantes do ritual da festa.
Não menos importante para minha missão de reconhecimento, foi uma visita à residência de Dona Inácia Augusta
de Oliveira, onde presenciei exemplo de como a tradição se perpetua de geração em geração, no âmbito das famílias
paratienses, através do profundo envolvimento com a organização dos festejos. Neste caso particular, de três gerações, já
transmitida para sua filha, Andréia Aparecida de Oliveira, e já assumida também pelas netas, Roberta Carmem de Oliveira
e Silvia de Oliveira, muito jovens, mas igualmente imbuídas de responsabilidades para com a organização. Além do que,
seu filho, Edson José de Oliveira, professor de arte, que já foi festeiro algumas vezes no passado recente, mas que tem
sido o designer que há muitos anos coordena equipe de alunos na programação visual de estandartes e na decoração da
Igreja Matriz. Ali, pude fotografar modelos de indumentárias do Imperador e dos Vassalos, assim como ricos exemplares de
Bandeiras do Divino guardados como relíquias e testemunhos fervorosos dos anos em que essa família vem colaborando
voluntariamente na preparação da festa.
Tomei-as como bom exemplo das inúmeras famílias que cuidam, com igual dedicação e por herança devocional, passada
de geração em geração, dos detalhes da festa e da ornamentação do casario no trajeto das procissões e dos pontos de
sua realização que são distribuídos na malha urbana do centro histórico. Eis que a Matriz, de invocação dedicada a Nossa
Senhora dos Remédios e a Praça da Matriz, conjugadas com o endereço eventual da residência do festeiro de cada ano, é o
polo que define os trajetos principais percorridos pelos cortejos no período da festa. Nesse contexto, a população de Paraty
comparece em peso nas procissões do culto religioso para que se conduzam as Bandeiras do Divino, os objetos de culto,
como o resplendor e a coroa de prata, a pomba do Divino e o globo que simboliza o mundo, produzindo efeitos de grande
comoção religiosa em milhares de romeiros que acorrem à cidade.
A organização da festa movimenta a comunidade por todo o ano, e sua preparação é fruto de trabalho coletivo sempre
liderado por um festeiro, escolhido pelo pároco a partir de manifestações enviadas previamente pelos interessados.
Compreende ainda harmoniosa conjugação de esforços entre a Paróquia local, encarregada da parte litúrgica; e a Prefeitura,
encarregada da parte profana, como barracas de quermesse, shows e jogos. As casas do centro histórico são enfeitadas de
branco e vermelho. A população engajada participa com entusiasmo fazendo as doações e todo tipo de apoio, na maioria
das vezes, para agradecer graça alcançada ou realizar promessa.
Cumpre aqui registrar também o emocionante encontro com o músico cirandeiro Benedito Ricardo de Jesus, conhecido
como Ditinho Cirandeiro, em sua residência no bairro Ilha das Cobras, e a longa conversa que tivemos sobre o papel dos
grupos musicais como o dos “Sete Unidos”, todos irmãos ou parentes muito próximos, que ele comanda há mais de 40
anos, e sua participação premiada e reconhecida, imprescindível não só nas Festas do Divino como nas demais festividades
da cultura popular caiçara e paratiense, mostrando que a ciranda funciona, de fato, como um denominador comum às
diversas manifestações culturais das festas ao longo do ano.
Importante ressaltar que este mestre cirandeiro é também um exímio construtor de canoas caiçaras. O que nos revela como
essas manifestações se misturam no protagonismo de seus intérpretes, de tal modo que um mesmo representante da
comunidade é partícipe de diferentes atividades expressivas da cultura local. As mesmas mãos que dedilham as finas cordas
de uma viola caipira manobram com maestria uma enxó goiva na escultura bruta da construção naval, no artifício de seguir
as 25 linhas que desenham o perfil resistente de um casco monóxilo. Certamente que, na medida em que o modo de fazer
da canoa caiçara venha a ser reconhecido, o Mestre Ditinho também será citado como um dos expoentes desta outra arte.
No Dossiê que recebi, além dos dois volumes do processo propriamente dito, encontrei seis Anexos e nada menos do que
13 Apensos, contendo rica documentação técnica na forma de centenas de Fichas do Inventário Nacional de Referências
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Culturais (INRC), vasto acervo iconográfico, fotos, entrevistas e depoimentos de representantes da comunidade atestando
sua participação e seu interesse na proposta de Registro, uma rara sequência de documentários em vídeo realizados a cada
ano desde 1993 até 2002 e contendo depoimentos históricos dos principais personagens envolvidos. Pastas com folhetos,
recortes de jornais, comprobatórios da repercussão na mídia e da importância de que se reveste a festa para aquela
comunidade, materiais de pesquisas e relatórios técnicos, fichas de cadastro e cartazes da festa de vários anos.
Não por outro motivo, pode-se atribuir à contribuição de tantos pesquisadores e protagonistas da festa o excelente resultado
da documentação reunida neste Dossiê e que reúne estudos elaborados entre 2008 e 2010, como fruto de intensiva
atuação dos técnicos da Superintendência do Iphan do Rio de Janeiro atualmente sob o comando dedicado da Sra. Maria
Cristina Vereza Lodi, em colaboração com o Instituto Histórico e Artístico de Paraty, dos quais passo a me ocupar, com o
intuito de lhes oferecer uma síntese fiel das informações, que permita estabelecer um juízo sobre a proposta, explicitando
valores através dos quais se justifica a ação solicitada.
Assim é que, ao examinar os autos deste Processo, pude constatar que ele está muito bem instruído e atende às normas
exaradas pelo Iphan no tocante ao artigo 4 da Resolução no 001, de 03/08/2006, e irei destacar as peças mais relevantes:
1.

O Processo se origina com os encaminhamentos protocolares do documento exarado pelo Instituto Histórico e
Artístico de Paraty, datado de 15 de junho de 2005 contendo solicitação para as providências para que a Festa
do Divino Espírito Santo da cidade de Paraty seja registrada como Bem Cultural de Natureza Imaterial, dirigido ao
Presidente do Iphan, e assinado por Maria José dos Santos Rameck;

2.

Em 13/11/2007, o memorando no 0564/07 é assinado pela Gerente de Registro do DPI, Ana Claudia Lima e Alves,
e dirigido ao Sr. Carlos Fernando de Sousa Leão, então Superintendente do Iphan/Rio, comunicando a abertura do
Processo Administrativo e encaminhando-o à Superintendência do Rio com solicitação de anexação de documentos e
informações complementares, conforme o que determina o artigo 4 da Resolução no 001/2006; e também definidas
a necessidade e a recomendação de realização do INRC a fim de subsidiar os estudos para o registro;

3.

Em 01/02/2008 Mônica da Costa, Assessora da 6a SR/Iphan, encaminha à Gerência de Registro do DPI através do
Memo no 42/08, assinado por Lívia Ribeiro Lima, Técnica em Ciências Sociais, um lote com os seguintes documentos
complementares ao pedido de Registro, que haviam sido solicitados pelo DPI e que foram reunidos pelo Instituto
Histórico e Artístico de Paraty. São eles: 3.1 – Justificativa do pedido de Registro; 3.2 – Denominação da Festa e
grupos sociais nela envolvidos; 3.3 – Calendário Anual; 3.4 – Informações gerais; 3.5 – Anexo de excelentes obras
publicadas sobre a cidade e a festa; como: Paraty: religião e folclore, lançada em 1974 por Thereza Regina de
Camargo Maia; Paraty: a cidade e as festas, de autoria de Marina de Mello e Souza em 1994; Festa do Divino
Espírito Santo de Paraty – manual do festeiro, de Diuner Mello em 2003; e o Roteiro documental do Acervo Público
de Paraty. 1801-1883, de Maria José Rameck e Diuner Mello, também editado em 2003; e 3.6 – Sequência de
dezenas de abaixo-assinados de representantes da comunidade paratiense endossando a solicitação de registro;

4.

Em 31/01/2011, o Superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, através do Memorando no 0046/2011 dirigido à
então diretora do DPI, Dra. Márcia Sant’Anna encaminha o Dossiê Descritivo de Registro da Festa do Divino Espírito
Santo de Paraty (RJ), elaborado de 2008 a 2010, que passa a integrar o autos do Processo com 113 páginas de
precioso esforço de elaboração textual compilação de informações e pesquisas. Na sequência do Dossiê, está o
Parecer Técnico da lavra de Lívia Ribeiro Lima;

5.

Em 04/03/2011, através do Memorando no 0321/11, a Sra. Mônica da Costa encaminha à Coordenação de Registro
do DPI documentação complementar adicional como fotos, termos de doação de objetos, para o Dossiê de Registro;

6.

Em 07/04/2011, novo Memorando de Assessoria do Gabinete do Iphan (RJ) encaminha os documentos originais que
faltavam anexar ao Dossiê, bem como os Estatutos do Instituto Histórico de Paraty;

7.

Em 22/07/2011, através do Memorando no 036/11, a Coordenadora de Identificação/DPI, Mônia Silvestrin,
encaminha à Coordenação de Registro duas Notas Técnicas: a primeira, de no 07/11 CI/DPI, de autoria de Ivana
Medeiros Pacheco Cavalcante, contendo avaliação do Inventário realizado entre os anos de 2009 e 2010, pela
Superintendência do Rio e com vistas a subsidiar análises. A segunda Nota Técnica, no 09/11, de Luciana Borges
Luz, realiza uma detalhada análise de todo o Processo e finaliza sugerindo o encaminhamento deste à Câmara do
Patrimônio Imaterial;
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Foto: Alexandre F. Martins, 2009.
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Em 28/04/11, através do Despacho no 37/11, a Coordenação de Registro/DPI encaminha o Processo à Coordenadora-geral de Identificação e Registro, Ana Gita de Oliveira, reiterando a sugestão de que ele fosse enviado à Câmara do
Patrimônio Imaterial para manifestação conclusiva;

9.

Em 04/08/11, através do despacho no 46/11 GAB/DPI, a Diretora do DPI encaminha o assunto à Câmara Técnica do
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8.

Patrimônio Imaterial;
10. Em 29/08/11, realiza-se a 19a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, cuja ata de memória está anexada
na parte final do primeiro volume do Processo e contém a avaliação da Câmara julgando pertinente o pedido e
decidindo, portanto, pela Instrução e pelo prosseguimento do Processo;
11. Em 18/10/11, a Diretora do DPI, Dra. Célia Corsino, através do Ofício no 215/11GAB/DPI/Iphan (já no segundo
volume do Processo), comunica a Sra. Maria José S. Rameck a decisão da Câmara do Patrimônio Imaterial;
12. Em 02/03/2012, através do Memorando no 0148/2012, a Superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Sra. Maria
Cristina Vereza Lodi, encaminha o material em DVD e CD de fotos com alterações solicitadas pelo DPI;
13. Em 09/03/12, o excelente Parecer conclusivo no 07/12/CR/CGIR/DPI/Iphan de autoria de Luciana Borges Luz expõe de
forma organizada e metódica toda a trajetória do Processo e seu conteúdo concluindo com opinião favorável pelo
reconhecimento como Patrimônio Imaterial do Brasil. O referido Parecer obteve a aprovação da Coordenadora de
Registro, Claudia Vasques, bem como da Coordenadora-geral de Identificação e Registro DPI/Iphan, Ana Gita de Oliveira;
14. Em 12/03/12, o Memorando no 150/12 assinado pela diretora do DPI, Célia Corsino, encaminha o Processo ao Sr.
Procurador-chefe do Iphan, Sr. Heliomar Alencar de Oliveira, assim como a sugestão de extrato para a publicação
do Aviso no Diário Oficial da União;
15. Em 13/03/2012, o Processo é distribuído para as mãos da Procuradora Federal Genésia Marta Alves Camelo, que,
por sua vez, elabora um competente e circunstanciado Parecer, muito bem fundamentado e que nos garante a
tranquilidade de um respaldo jurídico tão necessário aos atos desta natureza;
16. Em 03/04/12, inclui-se no Processo o Parecer no 063/2012 da PF/Iphan/Sede, devidamente aprovado pelo Sr.
Procurador-chefe Substituto, Dr. Heliomar Alencar de Oliveira;
17. Em 04/04/2012, o Processo foi encaminhado ao presidente do Iphan para as comunicações de praxe aos interessados
e posterior encaminhamento a este Conselho Consultivo.

Assim, constatamos que, do ponto de vista formal, os requisitos técnicos, jurídicos e burocráticos exigidos pela regulamentação
do Iphan foram largamente atendidos e estão presentes neste Processo, e a generosa informação encontrada no Dossiê
passa a se constituir num bom exemplo de trabalho realizado para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de
sua relevância para a memória nacional do ponto de vista cultural, histórico, etnológico, antropológico e social.
Avaliando o sólido e diversificado conteúdo do Dossiê, depreende-se uma síntese da história e da Festa do Divino. Não é
difícil reconhecer como a história de Paraty é enriquecedora para a história do Brasil. O fato é que essa região se afirmou em
seus primórdios como rota terrestre de comunicação ente o porto e as regiões interioranas de onde se localizava a riqueza
extraída das cangas de ouro das Minas Gerais na rota que até hoje é chamada de Caminho Real.
Ao final do século XVI, uma primitiva povoação instalou-se junto à praia do Pontal em Paraty, também chamada de Vila
Velha, na base do morro do Forte, estabelecida pelos paulistas da época, oriundos da capitania de São Vicente. Ao longo do
século seguinte, essa povoação transferiu-se para a atual posição do centro histórico, graças a seu excelente ancoradouro
e à proximidade com o Caminho dos Guaianás (nativos da região), que, subindo a serra do Mar, dava acesso ao planalto
paulista fazendo crescer a economia da região, concentrando grande número de engenhos de açúcar.
A primitiva povoação foi emancipada de Angra dos Reis por volta de 1660 e, elevada a vila com o nome de Nossa Senhora
dos Remédios de Paraty em 1667, logo se destacou como importante porto comercial exportador, primeiro de ouro e, mais
tarde, de café e aguardente. No entanto, tal como ocorreu em muitas das cidades históricas brasileiras, fatores econômicos
determinaram a paralisação de seu desenvolvimento, produzindo o efeito paradoxal da manutenção do casario antigo pela
ausência de capital capaz de financiar um processo de renovação urbana.
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De fato, ao longo dos séculos, aquela povoação passou por dois reveses que
determinaram uma situação de isolamento. O primeiro deles foi ainda ao início do
século XVII, com a abertura do “Caminho Novo”, criando alternativa de uma rota
mais breve entre o Rio de Janeiro e as Minas Gerais e que desviou desta região a
movimento das tropas de exportação de ouro e pedras preciosas.
Mais tarde, já no fim do século XIX, a construção de uma ferrovia lhe retirou
a primazia de ser ainda um corredor de exportação de café e aguardente que
era produzida em grandes proporções em seus famosos alambiques e antigos
engenhos de açúcar. A partir desse período, o núcleo urbano voltou a sofrer com
o esvaziamento econômico, mas a comunidade foi capaz de manter uma notável
autonomia em seu isolamento e alimentou uma vida social ativa e introspectiva,
cultivando suas tradições culturais e preservando, por décadas a fio, seu calendário
de festas religiosas ao longo de todo o ano.
Nos anos 1950, o crescente congestionamento das grandes cidades, como São
Paulo, fez despertar o interesse pelo ambiente tranquilo de locais como Paraty; e a
beleza das praias e do casario original atraiu investimentos no mercado imobiliário,
reaquecendo a economia local pelas atividades de veraneio, lazer e turismo. Esta
alternativa de crescimento econômico se consolidou definitivamente nos anos
1970, com a abertura da Estrada Rio-Santos, rota privilegiada para um grande
contingente de visitantes que transformou a cidade em polo turístico.
Em alerta justamente pelos efeitos negativos que a especulação imobiliária
poderia acarretar sobre o conjunto histórico, surgiram as primeiras providencias
no sentido de proteção legal por parte dos órgãos de patrimônio. Assim é que,
em 1945, Paraty foi elevada à condição de “Monumento Histórico do Estado do
Rio de Janeiro”. Já o reconhecimento do Iphan se fez em 1958, com a inscrição
do conjunto arquitetônico da cidade nos livros do Tombo das Belas Artes e
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. E, em 1974, o tombamento foi ampliado
para toda a extensão do Município de Paraty.
Foto:
Francisco Moreira da
Costa, 2005.

Quanto às Festas do Divino que se manifestam de norte a sul de nosso país especialmente nas áreas que receberam maior
número de colonos açorianos no início do século XVII, as pesquisas encontradas neste Dossiê indicam três origens prováveis
para o surgimento da tradição. Uma reivindicada por Portugal, outra pela França e a terceira pela Alemanha. No caso de
Paraty, a que parece mais bem aceita pela comunidade, e é defendida pelo pesquisador Diuner Melo, indica que o culto
festivo ao Divino Espírito Santo é de origem portuguesa, tendo sido iniciado no século XIII, quando a rainha Isabel, ao
visitar a cidade de Alenquer, teve um sonho que lhe inspirava a construir um templo em homenagem à Terceira Pessoa da
Santíssima Trindade.
Informa-nos o texto do Dossiê detalhadamente sobre a evolução deste episódio original até chegar à festa de Paraty. Na
sequência, além da construção da igreja, a rainha teria fundado uma confraria em 1296 conclamando o clero, a nobreza e
o povo a tomarem parte das solenidades. Nesta ocasião, abriu ao povo as portas do palácio para uma grande comemoração
em honra do Divino Espírito Santo. Oferecendo um banquete e esmolas, convidou o mais pobre dos pobres a ocupar o lugar
do rei e determinou que o bispo do Paço lhe colocasse a coroa real e, assim investido destes símbolos de poder, o pobre
pôde assistir à missa e às demais solenidades do dia.
Este gesto original, de simbólica generosidade e ostensiva humildade, pouco usual por parte de uma rainha, repercutiu
grandemente na corte e passou a ser imitado em vários pontos de Portugal, sempre na data da celebração dedicada ao
Divino Espírito Santo. Nessas ocasiões, era enviado um representante do rei e, provavelmente, vem desta prática a presença
atual da figura de um personagem que representa o Imperador na Festa do Divino.
Transferida para os Açores e, na sequência, pelos colonos açorianos que a trouxeram para o Brasil ainda no século XVII, a
Festa do Divino se espalhou por todo o país, mas se adequando a cada região e adquirindo tons peculiares de acordo com
as culturas locais. Essa transmissão do costume festeiro e religioso de origem fortemente lusitana chegou a ser tão popular
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suas demoradas travessias marítimas para a Índia, a África ou o Brasil, quando por acaso coincidia o período da viagem com
a data de Pentecostes. Há no Dossiê longos textos detalhando esse flagrante de migração de culturas, como a transcrição
de cartas de religiosos que se encontravam a bordo e testemunharam estes momentos:
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e envolvente de todas as camadas sociais, que existem relatos de sua celebração até mesmo a bordo dos navios veleiros em

Dia do Espírito Santo se fez muito solene festa em nossa nau, porque costumam por honra de tal dia eleger imperador
na nau, na qual servem todos, capitão e os demais por todo aquele dia. Estava a nau toda de festa embandeirada,
toldada de guademecins muito frescos e com dossel de tafetá azul onde o imperador tinha cadeira. Houve à véspera
canto de órgão, porque na nossa nau havia quem o sabia fazer e bem [...]. Assim também, cumprindo meu ofício
tive de coroar o imperador, porque o capitão dizia que aquilo se fazia para engrandecer a festa do Espírito Santo e
por devoção e assim não havia que recusar. Depois de dizer a missa cantada fiz prédica ao Imperador, que com toda
a sua corte, do que gente parece ficou contente [...] (Carta do Jesuíta Gonçalves Rodrigues, a bordo de um navio
para a Índia em 1561, apud MICELI, 1994, p. 172).
[...] A seguir veio um banquete, em que os fidalgos serviam o imperador, apesar de ele não pertencer à nobreza.
E também o serviam o copeiro, o trinchante etc. Comeram depois os cortesãos do imperador e por fim serviram
toda a gente ali embarcada, à volta de trezentas pessoas (Carta do missionário italiano Fúlvio de Gregori escrita em
Goa, a 3 de dezembro de 1583), apud MICELI 1994, p. 172-3 (fls. 46).
Segue o texto do Dossiê, observando que:
Os elementos essenciais dos festejos descritos nas cartas tais como a missa, a escolha do imperador entre o povo
comum, sua coroação e assento sob um dossel junto ao altar e a farta comida servida a todos são os mesmos que
ainda existem nas cidades brasileiras em que se celebram as festividades do Espírito Santo, como Paraty no Rio de
Janeiro, São Luís do Paraitinga em São Paulo, Alcântara no Maranhão, Lavras Novas de Minas e Diamantina em
Minas Gerais, Pirenópolis em Goiás, entre tantas outras, como argumenta Diuner Mello (2003). O pesquisador
paratiense remarca que há muitas semelhanças entre a Festa do Divino de Paraty e a Festa do Divino da Ilha Terceira
nos Açores, da qual já teve oportunidade de participar. (fls. 47).

Aliás, essa semelhança com as origens da festa tal como é praticada nos Açores é um dos detalhes que mais orgulham e
motivam a comunidade paratiense em sua dedicação para manter a festa, como sendo um aspecto que a distingue das
demais que são realizadas em vários pontos do país.
Assim é que o pedido de Registro por parte do Instituto Histórico e Artístico de Paraty apresenta as seguintes justificativas:
1.

Existência e realização desta festa em Paraty desde o século XVII;

2.

Manutenção até a atualidade de suas características originais conforme sua criação no século XIII por Isabel, rainha
de Portugal;

3.

No Portugal continental, esta festa perdeu suas características originais que, no entanto, foram mantidas até hoje
nos Açores;

4.

A total semelhança da festa de Paraty com a açoriana, enquanto no Brasil, em outras cidades, ela foi sendo
modificada ao longo do tempo;

5.

É a festa religiosa mais importante do Município, objeto de grande fé do povo local que dela participa ativamente;

6.

Apesar de ter sido mantida intacta e preservada em suas características, com a modernização, corre riscos de graves
e irreversíveis descaracterizações.

Passo a transcrever a descrição do Objeto deste Registro presente no excelente Parecer 07/2012/CR/CGIR/DPI/Iphan de
Luciana Borges Luz, que realiza ótima síntese, embora sem a pretensão de resumir em palavras, no espaço de nossos
pareceres, a riqueza dos detalhes desta manifestação:
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A festa do Divino de Paraty, Rio de Janeiro, se realiza a cada ano, a partir do Domingo de Pascoa, com o levantamento
do mastro, e se desenvolve principalmente na semana que antecede o Domingo de Pentecostes. É uma celebração
constituída por diversos rituais religiosos e expressões culturais como a procissão que segue da casa do festeiro e
carrega os signos da devoção (quadro, bandeiras, bastão, o mundo e a pomba); a Folia do Divino, encarregada de
anunciar e orientar todas as cerimônias inerentes à festividades, e que passa de casa em casa, visitando os fiéis,
acompanhando as procissões etc.
O império do Divino, que consiste em cenário montado na casa do festeiro, onde ficam expostas as insígnias
imperiais e as bandeiras; a Alvorada Festiva com a Banda Santa Cecília, que despertam a cidade no dia da festa; o
bando precatório, encarregado da esmolação; as ladainhas, procissões, novenas, missas e a coroação do imperador
e a representação da soltura de um preso. O almoço do Divino, a distribuição de carne abençoada e de doces,
elementos de caridade e de colaboração. Também compõe a festa do Divino de Paraty, manifestações culturais
como os chamados bonecos folclóricos; o boi de pano ou boi de festa, o Cavalinho e a Capinha, o Peneirinha e a
Miota ou Minhota.
Também são integrantes as chamadas “danças” apresentadas ao Imperador na praça da Matriz: o Grupo de
Moçambique, em Paraty chamado de “marrapaiá”, que desce da vizinha cidade paulista de Cunha para participar
da festa, as cirandas, a Dança dos Velhos e a Dança das Fitas. Além disto, estão presentes os divertimentos como
as competições esportivas, as gincanas, os concursos, os shows musicais, e de calouros. O Bingão do Divino, que
acontece antes da festa, mas a integra por ser um momento de socialização, de encontro e de interrupção da vida
cotidiana, além de arrecadar recursos para a realização da festa (fls. 222/223).

E, na sequência, Luciana Luz nos proporciona uma análise bastante consistente, mencionando as estratégias de atuação do
Iphan/DPI no sentido de reconhecer uma representação significativa desta manifestação no universo das festas do Divino
no Brasil.
Analisa os debates técnicos que têm sido realizados no âmbito da Câmara do Patrimônio Imaterial, sobre como abordar
aquelas festas cuja devoção é recorrente em todo o país e como avaliar e selecionar as que serão passíveis de serem
reconhecidas como Patrimônio Cultural do País. A seguir, defende como é importante atentar em cada análise de pedido
de Registro de festa de Santo, para os elementos próprios específicos, que não encontramos no mesmo formato e com os
mesmos sentidos e valores.
Nas festas de devoção recorrentes, como é o caso das do Divino Espírito Santo, os elementos básicos se repetem, porém estes se
adaptaram às transformações sofridas pela sociedade local e integraram outros aspectos conforme as características da região e
de sua história, e é essa dinâmica que faz de cada festa algo bastante específico, um objeto de análise complexo em si mesmo.
Em vários pontos de seu Parecer, Luciana faz as necessárias articulações e se refere à semelhança com expressões de outras festas
do Divino, como (na página 9) em relação aos bonecos folclóricos que se apresentam durante o almoço do Divino no Sábado. Ou
aos bois cujas brincadeiras e representações comparecem recorrentemente em várias outras festas pelo Brasil afora.

408

Ela também chama a atenção para as diferenças, como no caso da existência de um festeiro e de um imperador na Festa de
Paraty, que coexistem como elementos independentes (página 10). Isto, sem dúvida, é uma grande diferença especialmente
no aspecto ritualístico em relação a outras festas do Divino e à de Pirenópolis em particular, que já foi consagrada por este

Fotos da esquerda
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Egrégio Conselho.
Quero remarcar o posicionamento do Conselheiro Ulpiano Bezerra de Menezes, defendendo o fato de que um bem para
merecer este título, agora almejado pela comunidade paratiense, não pode deixar de ser regional e local, mas precisa
obrigatoriamente ter a capacidade dialógica, ou seja, ser capaz de “conversar”, de transmitir valores para fora de suas
fronteiras e desta forma naturalmente merecer o interesse nacional.
Finalmente, encontramos no corpo do Processo as medidas recomendadas para o Plano de Salvaguarda:
> Valorização da Festa do Divino no Calendário cultural da cidade, ampliando incentivos ao turismo religioso e
melhoria nas condições de produção, reprodução e circulação do bem cultural;
> Sensibilização do poder local para a importância da Festa do Divino como evento sociocultural da cidade e não
apenas de cunho religioso;
> Valorização das formas de expressão associadas à festa do Divino e de seus mestres e executantes;
> Promoção e divulgação do bem cultural.

Esta é, pois, uma história que não deixa dúvidas, que se confirma em cada família, em cada cunhal de esquina, que se funde
e se mistura com a história do povo paratiense que é o brasileiro. Ela está já está de longa data, imaterializada no imaginário
popular, e foi extremamente significativo que a própria comunidade tenha encaminhado ao Iphan, através do seu Instituto
Histórico e Artístico, a demanda pelo reconhecimento.
E não posso deixar escapar a oportunidade de lembrar também que manifestações de religiosidade como estas se revelam
não só como repositório de conceitos sociais, antropológicos disponíveis ao melhor entendimento de nossa cultura urbana,
mas como arquivo vivo, em que os estudiosos podem ler os signos que traduzem as origens culturais de nosso povo e da
imensa parcela de contribuição que coube às tradições da fé na construção do país.
Entre todos os especialistas que a estudaram, já existe o consenso de que essa manifestação alcançou tamanha força e
notoriedade por se constituir em movimento coletivo e popular de massa, mas também pelo desempenho das famílias e
grupos religiosos que assumem, a cada ano, a responsabilidade pela organização da festa e individual de cidadãos, muitas
vezes anônimos.
Importante reconhecer aqui e agradecer o papel dos intérpretes e músicos das folias, do Congado, do Moçambique e das
agremiações, ainda entre aqueles que atuam hoje no sentido renovador da forma de expressão, com seu talento inato,
capacidade de liderança e entusiasmo na forma solidária de colaborar, de compartilhar e transmitir ensinamentos sobre a
festa. Papel este que não foi esquecido, mas é tão profusa a lista e que se torna também arriscado citá-los para não incorrer
em injustiças por omissão.
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Ficou evidente em cada página do Dossiê o indiscutível mérito da questão do riquíssimo Patrimônio Cultural que, através
da Festa do Divino, pulsa vivo no cotidiano de Paraty. Trata-se da oportunidade de penetrar na diversidade carregada de
múltiplas expressões, e é inegável reconhecer como estes aspectos foram brilhantemente abordados pelos especialistas em
seus respectivos depoimentos e textos que constam dos autos deste processo.
Trata-se, portanto, do reconhecimento de que o estudo de manifestações da religiosidade popular como o da Festa do
Divino tem permitido melhor entendimento sobre a formação do povo brasileiro. De fato, além das pesquisas antropológicas
e etnográficas já realizadas, temos todo um campo aberto à sociologia urbana que pode ser traçada a partir da trajetória
destas festas, em decorrência de sua grande vascularização e sua presença em todas as camadas da sociedade.
É também o retrato e o resultado de um modelo de economia baseado na mão de obra escrava, no latifúndio e na
exportação em massa de produtos resultantes do extrativismo que se reproduziu de norte a sul do país nos tempos da
colônia e império, originando a concentração da riqueza e o paradoxo da construção de núcleos urbanos privilegiados em
arquitetura e urbanismo, como é o caso de Paraty.
Permite-nos assim identificar as criativas estratégias de sobrevivência de uma cidade que chegou a perder sua vocação
econômica em dois momentos históricos. Primeiro, quando ainda no século XVII, deixou de ser a principal rota de acesso
às riquezas do interior do país. No segundo momento, já no último quartel do século XIX, quando foi construída a ferrovia.
Pois nestes dois momentos importantes, quando a região perdeu importância estratégica isolando e marginalizando esta
sociedade, os integrantes das irmandades que posteriormente deram origem às agremiações religiosas de cada uma das
paróquias acabaram por se reunir sob o manto de organizações familiares e populares para a manutenção das festas
religiosas como alternativa utilizada para aglutinar suas forças e sobreviver. Assim, fechando-se sobre si mesma em seu
calendário de celebrações religiosas, Paraty se manteve até os nossos dias e hoje ressurge com a força de ser um centro
cultural, polo irradiador de cultura e turismo, que além das festas religiosas que atraem milhares de romeiros é sede de
um dos mais importantes e bem-sucedidos eventos de cultura do país que é a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip.
Aproveito a oportunidade para renovar aqui a minha profissão de fé no ofício que desempenhamos neste Conselho, ao
lembrar que:
o ato de proteção, que está implícito na figura do registro, incide também sobre a autoestima das pessoas diretamente
envolvidas, bem como da comunidade envoltória. Ele confere valor e como valoriza, eleva e estabelece uma aura de
respeito sobre o bem que se pretende preservar. O Registro não é somente um ato jurídico e burocrático, mas uma
estratégia de distinguir, de divulgar, de fortalecer argumentos de defesa, e, portanto, um caminho para consolidar
as perspectivas de continuidade para o futuro.
Reconhecer a importância e valor destas manifestações, que abrigam em séculos de sua história toda a carga cultural de
arte popular, religiões e crenças, é favorecer a sua proteção e, ao assim proceder, estamos cumprindo nossa obrigação
institucional que é a de defender a cultura do país.
De fato, o registro da Festa do Divino de Paraty se impõe, não somente pelo reconhecimento de seu valor como documento
da história e da resistência cultural no Brasil, mas também pela necessidade de proteção e resgate de manifestações
populares que abrigam importantes testemunhos e onde se preserva e transmite valiosas tradições e conhecimentos.
Com o passar do tempo, o que fora a religiosidade dos fiéis que exprimiam a necessidade de perpetuar as práticas que
simbolizam a distribuição das riquezas e a justiça social em formas de ajuda aos excluídos tornou-se expressão de alegria e
otimismo, e o povo paratiense soube fazer de sua fé uma estratégia de sobrevivência. O fato é que a Festa do Divino Espírito
Santo de Paraty é hoje reconhecida como uma das mais notáveis celebrações religiosas dos brasileiros e faz parte das que
melhor representam nossa herança cultural.
Entretanto, não podemos também nos esquecer de que o ato do Registro representa mais uma grande responsabilidade ao
Iphan, no sentido de não permitir que se frustrem as expectativas daquelas comunidades, como objetivamente pelo fato
de que amplia e aprofunda seu envolvimento como instituição federal que já vem sendo desde o ato de tombamento do
conjunto de seu centro histórico nos anos 1970, administrativa e legalmente responsável pela preservação daqueles bens
materiais e imateriais.
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Torna-se, portanto necessário envidar imediatos esforços para garantir ao Escritório Técnico local que seja fortalecido de
recursos humanos e materiais, assegurando, assim, uma estrutura que venha a permitir uma integração nos trabalhos
cotidianos de gestão do acervo a ser protegido, na medida em que propicia parcerias técnicas e administrativas entre os
órgãos municipais, estaduais, a comunidade e o Iphan. Nesses termos, seu funcionamento deverá possibilitar economia
de meios e esforços, aumentando a rapidez e a eficiência das ações e trabalhando com critérios compartilhados e mais
próximos da realidade local.
Para concluir, gostaria de sintetizar a impressão geral que guardei, ao me despedir após minha visita de reconhecimento.
A cidade de Paraty, com seu valioso conjunto de arquitetura urbana bem preservada, compõe um belíssimo cenário de
harmonia entre o patrimônio erigido pela mão do homem e o ambiente natural privilegiado, encravado bem no ponto em
que o oceano Atlântico encontra as montanhas da serra do Mar ainda recobertas pela natureza luxuriante da Mata Atlântica,
e esses elementos constituem um ambiente integrado e perfeito para a gente que ali vive e trabalha, os paratienses, que
com união e solidariedade souberam manter suas festas plenas de alegria e religiosidade, seus costumes e sua cultura até
os nossos dias como provas materiais e imateriais de que são também um belo testemunho digno e revelador da alma do
povo brasileiro.
Manifestações como a Festa do Divino de Paraty, por se constituírem em importante foco de permanência da história e da
cultura legitimamente nacional, não só têm relevância para o Estado o Rio de Janeiro e para o país, mas se revestem de
um valor universal, como lição de religiosidade e humanidade. Concluindo assim, e reafirmando as recomendações e os
pareceres técnicos e jurídicos que já integram este processo, declaro-me favorável ao registro da Festa do Divino de Paraty
no Livro das Celebrações como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Brasil.
Esta é a avaliação que submeto aos demais conselheiros.

São Luís, 2 de abril de 2013
Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès
Conselheiro do Conselho Consultivo do Iphan
Foto:
Lívia Lima, 2009.
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FESTA DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM
PARECER TÉCNICO

A

presente Nota Técnica tem o objetivo de dar andamento aos procedimentos finais relativos ao pedido de Registro
da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, cujo processo de no 01450.000828/2010-11 teve sua Instrução técnica
realizada pela Superintendência do Iphan na Bahia, com o acompanhamento da Coordenação de Registro deste DPI.

Considerando a riqueza do Patrimônio Cultural representado pelas festas populares religiosas da cidade de Salvador,
a Superintendência do Iphan na Bahia e o Departamento de Patrimônio Imaterial estabeleceram proposta conjunta de
identificação e reconhecimento daquelas mais representativas do que se denominam Festas de Largo de Salvador, compondo
o calendário religioso e cultural da cidade.
O ciclo das Festas de Largo se inicia com a Festa de Santa Bárbara no dia 4 de dezembro e se encerra com a Festa de
Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Optou-se pelo início deste trabalho de identificação pela Festa do Senhor do Bonfim,
celebração de grande representatividade no conjunto das festas populares em Salvador. A Festa do Bonfim homenageia o
Santo da predileção da população soteropolitana e se constitui na segunda festa que atrai o maior número de participantes
depois do carnaval. Fica clara a aproximação entre o divino e os homens no momento em que os participantes afirmam
que o Senhor do Bonfim é baiano e padroeiro da Bahia, ainda que, oficialmente, Nossa Senhora da Conceição seja a
padroeira do Estado da Bahia e São Francisco Xavier seja o padroeiro da Cidade de Salvador. Verifica-se, portanto, um
processo de identificação do povo com o Senhor do Bonfim, o que atesta a importância da dimensão simbólica dessa
Festa para os baianos.
O pedido de Registro foi formalmente apresentado pela associação de direito civil Devoção do Senhor Bom Jesus do
Bonfim, com sede em Salvador, Bahia, e conta com a anuência dos Devotos Estatutários e demais fiéis devotos do Senhor
Crucificado. O Superintendente do Iphan na Bahia, Senhor Carlos A. Amorim, por intermédio do Memo no 70-1/12 –
Iphan/BA, de 21/09/2012, produz Relatório – à guisa de Parecer Final sobre o pedido e a Instrução do referido processo de
Registro – o qual se encontra incorporado aos autos às folhas 117 a 164. O Relatório em questão encaminha e menciona os
últimos documentos incorporados ao processo indispensáveis à finalização de sua Instrução técnica, quais sejam, o Dossiê
Descritivo e analítico e os vídeos conclusivos em suas versões longa e curta, como síntese dos trabalhos de pesquisa e de
documentação realizados sobre a Festa. Assim, todos os trâmites foram finalizados, tendo-se atendido plenamente o que
dispõe a legislação específica.
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O conjunto documental que se encontra incorporado ao processo em tela é o seguinte:
> Anexo I – INRC – Ficha de Sítio – Relatório Final;

Foto da esquerda e
acima: Marcelo Reis,
2010.

> Anexo II – INRC – Anexo 1 – Bibliografia;
> Anexo III – INRC – Anexo 2 – Registros Audiovisuais;
> Anexo IV – INRC – Anexo 3 – Bens Culturais Inventariados;
> Anexo V – INRC – Anexo 4 – Contatos;
> Anexo VI – Mapa do Percurso do Cortejo;
> Anexo VII – Dossiê Descritivo (versão digital Word);
> Anexo VIII – Dossiê Descritivo (versão digital PDF);
> Anexo IX – CD Arquivo de fotos do Dossiê;
> Anexo X – Ficha de Sítio – INRC (versão digital);
> Anexo XI – Fichas dos Anexos – INRC (versão digital);
> Anexo XII – Festa do Bonfim – A maior manifestação religiosa popular da Bahia (vídeo 16 min);
> Anexo XIII – Relatório Final – INRC (versão digital);
> Anexo XIV – Festa do Bonfim – A maior manifestação religiosa popular da Bahia (vídeo 39 min);
> Anexo XV – Autorizações de uso de imagem e documentos audiovisuais;
> Apensos I (a-u); ll (a, b, c); lll; IV e V;
> Apenso VI – GUIMARÃES, Eduardo Alfredo Morais. Uma viagem ao Bonfim: estudo de um ritual. Salvador: UFBA, 1987;
> Apenso Vll – SANTANA, Mariely Cabral de. Alma e festa de uma cidade: devoção e construção da Colina do Bonfim.
Salvador: Edufba, 2009.
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OBJETO DO REGISTRO
A Festa do Bonfim é uma celebração tradicional que ocorre desde o século XVIII. Sua origem remonta à Idade Média, na
Península Ibérica, e tem fundamento na devoção do Senhor Bom Jesus ou Cristo Crucificado. Esta celebração integra o
calendário litúrgico da cidade de Salvador e é realizada anualmente, sem interrupção, desde o ano de 1745.
A Festa reúne ritos e representações religiosos, além de manifestações profanas e de conteúdo cultural, durante 11 dias
do mês de janeiro, iniciando-se um dia após a Epifania, ou Dia dos Santos Reis (que conclui o ciclo natalino), e encerrando-se no segundo domingo depois da Epifania, no Dia do Senhor do Bonfim. Os rituais e celebrações da Festa do Bonfim
ocorrem em diversos espaços da cidade de Salvador, tendo seu ponto focal na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do
Bonfim, situada na Colina Sagrada, na Península de Itapagipe. Esta igreja, construída para abrigar a imagem do Senhor
do Bonfim que foi trazida de Portugal no século XVII, é monumento tombado pelo Iphan desde 1938, registrado no Livro
de Belas-Artes. Os preparativos da festa começam um ano antes e os membros da Devoção participam todas as etapas de
planeamento e execução das homenagens, excetuando-se o Cortejo e a Lavagem, como se verá a seguir.
O conhecimento produzido para a Instrução do processo permitiu identificar os elementos constitutivos deste bem cultural,
desde sua origem até sua expressão contemporânea, cuja síntese é a seguinte: a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim é
uma celebração que articula duas matrizes religiosas distintas, a católica e a afro-brasileira, assim como envolve diversas
expressões da cultura e da vida social soteropolitana. Como Festa de Largo, incorpora práticas religiosas do catolicismo e
do candomblé, associando o culto dos orixás ao culto católico tradicional em uma trajetória não linear que apresenta, por
essa mesma razão, conflitos e disputas entre os segmentos envolvidos. Está profundamente enraizada no cotidiano dos
habitantes de Salvador e é definidora de identidade e de padrões de sociabilidade.

DESCRIÇÃO
O ritual católico da Festa tem início com uma novena e, seu ápice, na procissão do santo homenageado.
Os elementos essenciais da Festa do Bonfim, por ordem de ocorrência, são os seguintes: (1) as Novenas e Missas, como
elementos estruturantes da liturgia. Iniciam-se um dia após o Dia de Reis e terminam no sábado, véspera do Dia do Senhor
do Bonfim; (2) o Cortejo, um percurso de oito quilômetros que se forma na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da
Praia, na Cidade Baixa, e culmina com a Lavagem da Igreja do Bonfim. Ocorre na quinta-feira anterior ao domingo e é o
ponto de destaque: da festa; (3) a Lavagem das escadarias e do adro da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, é realizada
por baianas e filhas de Santo como missão familiar e religiosa. Com suas “quartinhas” com flores e água de cheiro,
reverenciam o orixá Oxalá e abençoam os devotos; a Lavagem do Bonfim – parte sincrética da Festa do Bonfim – movimenta
milhares de baianos, turistas, baianas com roupas típicas, blocos carnavalescos, grupamentos sociais, militantes, políticos,
autoridades, todos se misturam no longo cortejo entre a Igreja Conceição da Praia e a Colina Sagrada – uns para saudar
o Senhor do Bonfim, outros para homenagear Oxalá; (4) os Ternos de Reis, que se apresentam após o encerramento da
última novena, no sábado à noite, em frente à Igreja do Bonfim; (5) a Procissão dos Três Desejos, esta última incorporada
mais recentemente ao conjunto ritualístico da Festa do Bonfim, cujo nome faz alusão aos três nós que são dados nas fitas
do Bonfim e aos três pedidos que se costuma fazer ao amarrá-las no pulso ou no gradil da Igreja; (6) e a Missa Campal,
de caráter solene, no adro da Igreja do Bonfim, representando o ápice dos eventos litúrgicos e o encerramento da parte
religiosa da festa. É realizada no segundo domingo após a Epifania. O préstito sai do Largo de Roma e se dirige à Colina do
Bonfim, onde ocorre a Missa Solene a céu aberto, na qual a imagem peregrina do Senhor do Bonfim e imagens de santos,
como Nossa Senhora da Guia, em andores enfeitados de flores, são carregadas pelos devotos e guiados por padres e irmãos
da Devoção de Nosso Senhor do Bonfim.
Além destas, há outros bens, expressões e rituais agregados igualmente constitutivos da Festa do Bonfim, como: os Afoxés
e os grupos musicais que acompanham o Cortejo; os grupos de Capoeira que se apresentam espontaneamente e o longo
do percurso e no Largo do Bonfim; os grupos de Bumba meu boi, os Mascarados e a Burrinha; as carroças enfeitadas,
puxadas por jegues, que inicialmente levavam a água usada na Lavagem; os rituais que envolvem a Medida do Bonfim,
fitas coloridas de tecido que são amarradas no pulso ou no gradil da Igreja; o cumprimento de promessas; as romarias; e
o depósito de ex-votos em dependências da Basílica. A Festa se completa com as rodas de samba na praça e nas barracas
que se distribuem ao longo do percurso e no entorno da igreja.
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Outros elementos associados à Festa do Bonfim podem
ser ainda relacionados, como as comidas servidas nas
barracas; a feijoada do Bonfim, compartilhada por
grupos e familiares nas residências de moradores,
reforçando os laços de familiaridade; e as roupas e
os acessórios das baianas, de grupos musicais e dos
participantes de manifestações culturais diversas,
como os Ternos de Reis, entre outros.
O Dossiê faz referência, também, às comemorações
associadas da Segunda-feira Gorda do Bonfim, ou
Festa da Ribeira, de cunho profano e popular, realizada
no bairro do Ribeira, que prolongam por mais duas
semanas as festividades. No primeiro domingo após
o Dia do Senhor do Bonfim, homenageia-se Nossa
Senhora da Guia; no segundo, São Gonçalo do
Amarante. Estes dois santos já tiveram, no século
XIX, sua devoção e festas abrigadas pela Igreja do
Bonfim. Hoje as homenagens estão espacialmente
desvinculadas do espaço da Basílica.
A Festa do Bonfim se iniciou no século XVIII e, a
partir daí, passou por muitas mudanças que o Dossiê
produzido busca esclarecer. Vários testemunhos
nesses mais de 260 anos de realização da Festa, em
épocas distintas, constam do Processo; por intermédio
deles, os pesquisadores da Festa procuram dar conta
das transformações pelas quais ela tem passado
e informam sobre as permanências e rupturas que
ocorreram ao longo do tempo.
Cabe observar, no entanto, que, embora a festa
se recrie a cada ano, seus elementos básicos e
estruturantes permaneceram os mesmos, ou seja, a
Novena, o Cortejo, a Lavagem, os Ternos de Reis e
a Missa Solene.
A Festa do Bonfim é mais que uma grande
manifestação religiosa da Bahia. Trata-se de
um momento ansiosamente esperado para se
desenvolver laços de sociabilidade e reafirmar a fé.
“Participar da Festa é uma tradição e uma maneira de
afirmar o pertencimento naquela estrutura familiar
e comunitária, na medida em que laços e tradições
são reiterados” (página 161). No século XX, e na
atualidade, a Festa do Bonfim é elemento formador
da identidade, afirmação da baianidade, momento de
visibilidade para os diversos grupos constituidores da
sociedade soteropolitana, além de espaço apropriado
e oportunidade para a integração dos elementos que
compõem seu universo mais amplo.

Foto: Marcelo Reis, 2010.
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No contexto das festas de largo que ocorrem em Salvador durante o verão, a Festa do Bonfim se destaca como a mais
relevante para os baianos, enfrentando, porém, alguns problemas […]. O Registro da Festa como Patrimônio Cultural
Brasileiro e sua salvaguarda são fundamentais para a manutenção da Festa do Bonfim e podem proporcionar a melhoria
das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução dos elementos que possibilitaram a sua existência (p. 230).
Entre os problemas relatados, o Dossiê cita aqueles referentes ao crescimento da cidade de Salvador e à consequente
transformação das festas locais, entre elas, a do Bonfim, em festas de massas, com todas as questões daí decorrentes.
[...] a Festa vem se tomando, cada vez mais, uma festa de massas. Arrefeceu-se o caráter comunitário, diminuiu
consideravelmente o número das pessoas com as cadeiras às portas, as famílias recebendo uma porção de amigos,
parentes e conhecidos para comer feijoada, os passeios das famílias pelas barracas. A Bahia de Jorge Amado […],
em que a convivialidade [era] baseada na interação constante pela conversa e pelo contato direto, deu lugar a
uma cidade de três milhões de habitantes em que o conhecimento é muito mais midiatizado, inclusive os contatos
humanos. O que temos agora é uma cidade que faz festas de massas. Nessas festas, os indivíduos e grupos
descobrem ou inventam estratégias de se identificar, de não se perder (p. 229-230).
Algumas das manifestações que ocorrem durante as festividades do Senhor do Bonfim também têm enfrentado problemas
para sua reprodução e sua continuidade, tal como os Ternos de Reis, que já ocorrem em número extremamente reduzido
nas apresentações que ocorrem à véspera do Dia do Senhor do Bonfim. Além desses, as próprias baianas e filhas de Santo
têm encontrado dificuldades para estarem presentes ao ritual da Lavagem das escadarias da Basílica. Assim, no Dossiê
Descritivo, a equipe de pesquisa recomenda vivamente a implementação de medidas emergenciais de salvaguarda em
relação a três elementos constituintes da Festa: as baianas, os Ternos de Reis e a participação das carroças puxadas por
jegues. São citados ainda outras diretrizes de salvaguarda para compor o plano de salvaguarda, caso o Registro da Festa do
Bonfim venha a se efetivar.
Finalmente, a documentação apresentada faz referências à ocorrência de festividades em homenagem ao Senhor do Bonfim e à
presença da Devoção ao Cristo Crucificado em outras cidades do estado da Bahia, em diferentes estados do Brasil, distribuídos
em várias regiões do país, e no exterior – na Península Ibérica, onde ainda subsistem, e, mais recentemente, no continente
africano. Há notícias da ocorrência da Festa do Senhor do Bonfim no Benin e na Nigéria, bem como em outros portos da África
que se desenvolveram em função do tráfico escravagista, por iniciativa dos agudás, também denominados retornados.

CONCLUSÃO
O trabalho produzido para a Instrução do processo contém elementos que propiciam a emissão de Parecer favorável à
inscrição da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim no Livro de Registro das Celebrações. Todas as etapas e condições
estabelecidas nas normas e orientações específicas foram cumpridas e atendidas.
Assim, por ser construção cultural que dá sentido e significado a grupos que mantêm a dinâmica essa tradição; por compor
um complexo sistema de práticas, saberes, ritos e representações sociais que são portadores de valores e significados
culturais que conferem identidade a uma comunidade e a grupos sociais; por reconhecer a importância da Festa do Senhor
do Bonfim para a vida cultural da cidade de Salvador; para a identidade baiana; para o calendário de festas religiosas e
populares; para as práticas religiosas do catolicismo e das religiões afro-brasileiras; e para a memória coletiva; por fim, por
isso e por tudo o mais que está apresentado neste processo, somos de Parecer favorável à inscrição da Festa do Senhor do
Bom Jesus do Bonfim no Livro de Registro das Celebrações.
S. M. J., é este o nosso Parecer
Brasília, 22 de abril de 2013
Claudia Marina Vasques
Coordenadora de Registro
De acordo. À Sra. Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos
Mônia Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro – DPI/lphan
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

T

enho a honra de submeter aos membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural Parecer sobre o Registro
da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim de Salvador como Patrimônio Cultural do Brasil, atendendo à solicitação
encaminhada pela Diretoria do Departamento do Patrimônio Imaterial, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), através do Oficio no 112/13, de 23 de abril de 2013.

Foto da esquerda e
acima: Marcelo Reis,
2010.

Para a análise, recebi da Secretaria Executiva do Conselho Consultivo a cópia do Processo 01450.000828/2010-11, que
trata do pedido de registro do referido bem cultural de natureza imaterial, tendo como interessada a Devoção do Senhor
Bom Jesus do Bonfim, associação de direito privado, constituída de leigos católicos, que tem por objetivo perpetuar o
culto ao Senhor Bom Jesus do Bonfim e Nossa Senhora da Guia. A Devoção foi fundada em 18 de abril de 1745 e tem
atuado ao longo de mais de dois séculos como zeladora e administradora da Basílica do Bonfim, além de promover
anualmente a festividade na Colina Sagrada, na cidade de Salvador.

CONTEXTO DO PEDIDO
Com o intuito de esclarecer os membros do Conselho Consultivo, a quem cabe a decisão final sobre o registro, conforme o
Art. 4o, do Decreto no 3.551 (04/08/2000), e o Art. 13, da Resolução Iphan no 001 (03/08/2006) sobre o contexto processual
que norteou o Parecer que ora se encaminha, passo a relatar os principais procedimentos que marcaram a trajetória do
pedido no Iphan.
Trata-se de um movimento iniciado em 2008, a partir de contatos estabelecidos entre a Superintendência do Iphan no
Estado da Bahia e a Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, baseada tanto no desejo de preservação da riqueza do
patrimônio representado pelas festas populares religiosas na Bahia quanto na singularidade da Festa do Bonfim na cidade
de Salvador, a festividade sagrada mais popular da cidade, conhecida nacional e internacionalmente.
Através do Parecer Técnico no 156/08, de 30/05/2008 (à fl. 62), a Historiadora do Iphan na Bahia, Ivanirce Gomes Wolf,
informou sobre as providências tomadas para o desenvolvimento do Projeto de Inventário e Registro da Festa de Nosso
Senhor do Bonfim, após aprovação das diretrizes do Plano de Ação de 2008, e sobre contato estabelecido com representantes
da Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim. O Parecer Técnico foi enviado ao Chefe da Divisão Técnica, Sr. Bruno Tavares,
com vistas ao seu encaminhamento à Gerência de Registro do DPI, para apreciação e providências cabíveis.
A Devoção encaminhou à Presidência do Iphan, através de correspondência no 066/08 (sem data declarada, à fl. 1), uma
solicitação de Registro, assinada pelo Juiz Presidente da Devoção, Sr. Flodoardo Caldas Medeiros de Azevedo, intitulado
“Solicitação de Registro da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim como Bem Cultural de Natureza Imaterial do Brasil”. O
documento contém justificativa, informações históricas e fontes documentais, além do estatuto da associação e de uma
solicitação assinada por mais de 200 devotos estatutários.
Técnicos do Iphan e profissionais contratados iniciaram uma pesquisa visando a prospectar informações e documentar a
Festa do Bonfim, com o objetivo de compor o Dossiê para o Registro. Um primeiro Processo foi aberto formalmente em 23
de julho de 2009, de no 01502.001405/2008-32 pela Superintendência do Iphan/BA, sendo este cancelado, a fim de que
se ajustasse ao rito processual indicado para o caso, ou seja, abertura na sede do Iphan, sendo o Processo definitivo aberto
em 5 de maio de 2010, pelo Departamento de Patrimônio Imaterial.
Segundo informação contida na publicação “Festa do Bonfim – A maior manifestação religiosa popular da Bahia”, anexada
ao Processo, a pesquisa visando à composição do Dossiê se estendeu de janeiro de 2009 a setembro de 2011. Ao longo
deste período, além das consultas aos principais arquivos ligados ao tema e à produção existente sobre a Festa, foram
realizados entrevistas e estudos a partir da observação direta, especialmente nos anos de 2009 e 2010.
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Através da Nota Técnica no 23/2012, de 23 de julho de 2012, da Coordenação Geral de Identificação e Registro do DPI/
Iphan, o pedido de registro foi encaminhado para a análise da Câmara do Patrimônio Imaterial, que o examinou em
reunião no dia 30 de julho de 2012. Segundo indica a Ata da 20a Reunião da Câmara Técnica, aquela instância declarou
“indubitável a pertinência do pedido, devendo haver apenas uma conclusiva do Processo, para que se deve solicitar o envio
do Processo para conclusão avaliação do DPI”.
Como decorrência, a Instrução final do Processo foi encaminhada à Presidência do Iphan em 21 de setembro de 2012
(Memorando no 0701/12-Iphan/BA), pelo Superintendente do Iphan na Bahia, Sr. Carlos A. Amorim, em conformidade como
o Decreto no 3.551/2000 e a Resolução Iphan no 001/2006. O documento foi constituído na forma de um relatório, contendo
a descrição detalhada do bem (a Festa do Nosso Senhor do Bonfim), acompanhada da documentação de suporte, indicando
uma análise dos riscos que ameaçam a festividade e propostas de ações de salvaguarda. Com base no relatório, foi produzida
uma Nota Técnica (no 008/2013), em 22 de abril de 2013, pela Coordenadora de Registro/DPI, Sra. Claudia Marina Vasques,
que concluiu favoravelmente pela inscrição da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim no Livro de Registro das Celebrações,
sendo estes dois documentos a base do presente Parecer.
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SÍNTESE DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM
A Festa do Nosso Senhor do Bonfim é composta por um ciclo de celebrações que se estende por 11 dias,
a partir do Dia de Reis (6 de janeiro), assim ordenado: a Novena, a Lavagem das Escadarias da Igreja do Bonfim, a
apresentação dos Ternos de Reis, a Missa Solene e, mais recentemente, a Procissão dos Três Pedidos. O Relatório também
citou a Segunda-feira na Ribeira, uma espécie de prolongamento das festividades, que perdeu, com o passar do tempo, os
vínculos com a Festa do Senhor do Bonfim.
A Novena se inicia após o Dia de Reis, programada para terminar no sábado, véspera do dia do Senhor do Bonfim. Durante
os nove dias, são realizadas na Basílica do Bonfim as rezas do novenário, a cargo da Devoção do Senhor Bom Jesus do
Bonfim. Esta é a manifestação mais antiga do ciclo de festejos do Bonfim. O núcleo original da Igreja do Bonfim foi
inaugurado em 1754, situado em posição estratégica na cidade, na península de Itapagipe.
A Lavagem do Bonfim é realizada sempre na segunda quinta-feira após o Dia de Reis, anterior ao dia do Senhor do Bonfim.
O cortejo que culmina com a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim tem início na Igreja da Conceição da Praia, de
onde partem as “baianas” – mulheres vestidas de indumentária tradicionalmente utilizada nos terreiros de candomblé que
carregam sobre a cabeça potes de cerâmica, iguais aos modelos usados em residências no século XIX para guardar água
de beber. Esses potes, utilizados em rituais do candomblé para guardar conteúdos sagrados, chamam-se “quartinhas” e
levam a água de cheiro para a lavagem das escadarias. O Cortejo é acompanhado de distintos grupos, como os seguidores
da umbanda e do candomblé, entre outros, e se desloca por cerca de oito quilômetros até a Colina Sagrada, passando por
diversos bairros da cidade, desde a zona portuária até a península de Itapagipe. Trata-se de cerimônia mais popular da Festa
do Bonfim, que mobiliza o maior quantitativo de pessoas.
A cerimônia propriamente dita da lavagem das escadarias ocorre antes mesmo da chegada do Cortejo à Colina, quando as
baianas tomam conta do trecho correspondente à praça, ao adro e às escadarias da Igreja. A água de cheiro armazenada
nas quartinhas é despejada sobre as escadarias, que são imediatamente varridas, e alguns fiéis que lá se encontram recebem
o mesmo líquido em suas cabeças, como uma bênção. Como veremos mais adiante, existem diferentes versões sobre a
origem da cerimônia de lavagem.
A apresentação dos Ternos de Reis, ou Folia de Reis, acontece na véspera do Dia do Bonfim. Comumente apresentado na
véspera do Dia de Reis, no caso da Festa do Bonfim os Ternos acontecem no sábado à noite, após o último dia da novena.
Outro dado peculiar do Terno de Reis nos festejos do Bonfim é sua apresentação em três alas de dançarinas: as baianinhas,
as ciganinhas e as pastorinhas.
O final dos 11 dias de festividades é marcado pela Missa Solene do dia do Senhor do Bonfim, que conta com a presença
de autoridades políticas e eclesiásticas. A presença de representantes da classe política sempre marcou o festejo do Bonfim,
seja no cortejo da lavagem ou na missa final.
Segundo a Instrução encaminhada pela Superintendência do Iphan na Bahia, desde 2009 é realizada uma procissão
chamada de “Três Pedidos”, uma alusão ao costume dos fiéis de fazerem os três pedidos no momento de amarrar a fita
do Bonfim no pulso ou no gradil da Igreja. Esta procissão é composta por andores do Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da
Guia, São Cosme e São Damião, além de outros santos trazidos de paróquias vizinhas, e tem início na capela do Hospital
de Irmã Dulce. Ao chegar à colina, o cortejo dá três voltas em torno da praça, antes da celebração de uma missa campal.
Trata-se de um esforço de ampliação da fé católica no contexto das festividades.
Foto: Marcelo Reis,
2010.
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ORIGENS E CONTINUIDADE HISTÓRICA DA FESTA DO BONFIM
A devoção ao Cristo Crucificado, ou Senhor do Bonfim (Bom-Fim, na grafia original), popularizou-se por sua associação
aos moribundos, desejosos de um “bom fim” ou de uma “boa morte”. Trata-se de uma devoção que remonta ao final
do período medieval e encontrou em Portugal uma boa acolhida no período das navegações, devido às incertezas sobre
o destino dos navegantes durantes as travessias. O culto ao Senhor do Bonfim em Salvador começou com a chegada
do Capitão português Theodósio Rodrigues de Faria (ou Theodósio Ruiz de Faria), em 1740, que trouxe de Lisboa uma
imagem, semelhante a que se venerava em Setúbal, sua cidade natal, que ficou guardada na Igreja da Penha, na Cidade
Baixa. Junto com outros portugueses, fundou uma Irmandade, chamada Devoção de Nosso Senhor do Bonfim, em 1745.
No ano seguinte, foi iniciada a construção da igreja, que ficou pronta em 1754, quando a imagem foi definitivamente
instalada em seu altar-mor, junto com a imagem de Nossa Senhora da Guia. Vale aqui destacar que a irmandade da
Devoção é a responsável pelo culto ao Senhor do Bonfim antes mesmo da construção da igreja e teve papel fundamental
ao longo desses anos na propagação desse culto.
O local onde se encontra a Igreja do Bonfim também apresenta características singulares. A razão de sua escolha se deve à
beleza do sítio e à sua disposição topográfica, uma colina, ou Alto de Monte Serrat. Após a construção da Igreja, a colina
passou a ser chamada de Alto do Bonfim, Colina do Bonfim ou Colina Sagrada. As primeiras casas de romeiros começaram
a ser construídas logo após o início das obras da igreja. A igreja sofreu várias remodelações até a forma atual, finalizada
com a colocação dos azulejos portugueses na fachada, em 1873. Em seu interior, destacam-se os trabalhos do pintor
baiano Antônio Joaquim Franco Velasco, realizados em 1818.
Sobre a cerimônia de lavagem das escadarias, não é possível afirmar quando aconteceu pela primeira vez, nem a exata
explicação de sua origem ritual. Algumas hipóteses sustentam que teria sido consequência de uma promessa de um ex-combatente da Guerra do Paraguai; outras afirmam que foi a partir do início à devoção de São Gonçalo, quando sua
imagem foi levada ao interior da Igreja por devotas – ainda no início do século XIX –, que cuidavam dos ornamentos durante
as Festas do Senhor do Bonfim ou de São Gonçalo e lavavam o interior da igreja. Alguns autores sustentam, no entanto,
que a Lavagem teve início logo após o término da construção da Igreja, quando escravos eram obrigados pela Irmandade
a lavar o templo como parte dos preparativos para a festa do Senhor do Bonfim.
Sobre a origem da lavagem ligada à devoção de São Gonçalo, é sabido que, durante as festas, era promovido um ritual,
onde as mulheres que almejavam fertilidade dançavam ao redor da imagem do santo, razão que levou o arcebispo da
Bahia, em 1837, a editar uma portaria contendo duras críticas à iniciativa. Aos poucos, a Devoção do Senhor do Bonfim foi
retomando a organização dos festejos de São Gonçalo, considerados pelo arcebispo como “indecentes” e “ridículos”, e
afastando do templo as iniciativas “estranhas ao culto católico tradicional.
Vale destacar a que a tradição de lavagem ritual, como símbolo de purificação, é muito comum em diversas culturas
e regiões do planeta, podendo ter chegado à Bahia a partir de costumes da Europa Ocidental. No entanto, é bastante
plausível que o ritual da lavagem do Bonfim seja, desde sua origem, decorrência direta de sua associação aos ritos africanos
em homenagem a Oxalá. O fato é que, em 1889, o Arcebispo Dom Antônio Luís dos Santos publicou uma portaria
proibindo as lavagens das igrejas de Salvador em dia de festa em homenagem aos santos, que contou com o apoio das
autoridades civis, especialmente a Polícia.
É interessante observar o texto de uma carta do Arcebispo ao padre responsável pela Igreja de Nossa Senhora da Penha. Ao
tratar da lavagem, dizia: “Quanto ao asseio do templo para a festa, que seja feito muito particularmente em outro qualquer
dia, de portas fechadas, sem o menor sinal de festa ou cantoria, e com toda a decência compatível com a Casa de Deus”
(às fls. 131). Com a proibição, uma inesperada reação surgiu por parte das mulheres que costumavam realizar a lavagem
no interior: iniciava-se, assim, o costume de lavar o adro e as escadarias da Igreja. Ao longo dos primeiros anos do século
XX, a cerimônia de lavagem, com o uso de vassouras, flores e água de cheiro, foi se firmando na fé popular, o que tornou
a quinta-feira, paradoxalmente, o dia de maior destaque na Festa do Bonfim.
Ainda no Dossiê podemos encontrar diversos relatos sobre a festa, como o do naturalista austríaco Maximiliano de
Habsburgo (1860), passando pelo etnólogo Edison Carneiro (1945) e pela antropóloga norte-americana Ruth Landes
(1947), entre outros, que nos permitem desvendar a evolução da Festa até nossos dias, demonstrando suas permanências e
rupturas. As fotografias de Pierre Verger e Voltaire Fraga, além das pinturas de Carybé, contribuíram para a construção de
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uma extensa galeria de registros visuais da Festa, tornando-se, em alguns casos, emblemas do significado do Bonfim para
a cultura da cidade de Salvador e da Bahia.
Naturalmente, a Festa recebeu novos elementos e significados com o passar dos anos, assim como ocorre em tantas outras
manifestações de caráter religioso ou civil. O Dossiê busca assinalar, de forma detalhada, com grande base documental,
as principais incorporações e apropriações que vêm ocorrendo no passado recente da Festa, em função das mudanças
de hábitos na cidade, das interferências políticas, das restrições urbanísticas e do impacto turístico, entre outras. Tais
descrições permitem o conhecimento minucioso do modus operandi da Festa, como a indumentária, a culinária e as
músicas, questões essenciais para a efetivação do Registro, de acordo com o que postula a legislação sobre os bens
culturais de natureza imaterial.
Entre os fatores que deflagraram mudanças expressivas na Festa, especialmente no dia da Lavagem das Escadarias, podemos
destacar a participação dos trios elétricos, a partir dos anos 1970, no perímetro de origem do cortejo, nas imediações da
Feira de São Joaquim. Em 1998 os trios foram retirados do Cortejo, sob diversas alegações, geralmente baseadas nos
transtornos gerados pela aglomeração de pessoas a seu redor. Há que se considerar que o Cortejo se desloca por diversos
bairros, e que a população na cidade, como em muitas outras capitais do país, aumentou de forma considerável a partir
dos anos 1950.
Depois da retirada dos trios, começaram a surgir comemorações musicais paralelas, como o Bonfim Light, promovido
por empresas ligadas ao Carnaval na cidade, que ocorre próximo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e
a Enxaguada do Bonfim, criada pelo músico Carlinhos Brown, no bairro do Comércio. Por outro lado, observa-se que
aspectos do Cortejo já consagrados, como a participação de jegues (que no século XIX levavam tonéis cheios para lavar
a Igreja), foram contestados por membros de organizações não governamentais e sociedades protetoras dos animais.
Alegavam esses grupos que os animais eram submetidos a uma longa caminhada, em período de grande calor, situação
agravada pelo estresse provocado pelo barulho e pela quantidade de pessoas acompanhando o Cortejo.
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Entre as principais modificações na Festa do Senhor do Bonfim, já citadas anteriormente, destacam-se as ocorridas em
2009, com a realização da primeira Procissão dos Três Pedidos no Domingo de encerramento das atividades. Também a
apropriação política da Festa, através da constante interferência do Poder Público na sua organização e na sua divulgação,
foi comentada no referido Dossiê, como forma de associar o nome de políticos locais à fé religiosa, de grande alcance

A parte final do Dossiê é dedicada à avaliação e análise dos riscos da Festa do Bonfim, em atendimento à alínea VI, do Art.
9, da Resolução Iphan 001/2006. De forma geral, o Dossiê destaca que a Festa foi gradativamente se tornando um evento
massificado, seja como decorrência natural do aumento populacional da cidade, seja pelo uso político da manifestação
ou, mais recentemente, pelo uso comercial. Contudo, a força do seu sentido original, ou seja, de homenagear o Senhor
do Bonfim – ou Oxalá, para seguidores do Candomblé – está mantida, acrescida de alguns novos elementos rituais, e de
um número maior de seguidores. Este caráter de permanência de sentido é considerado no Dossiê como um índice de que
a festa não corre risco de desaparecimento, ainda que algumas ações de salvaguarda sejam indicadas, como o estímulo à
participação do Terno de Reis, o apoio às baianas e a manutenção da tradição do cortejo de jegues.
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popular e de estimular o turismo. As mesmas influências de matriz africana que incomodaram os homens públicos e
autoridades eclesiásticas no século XIX passaram a ser o elemento de principal apelo simbólico da Festa a partir do fim dos
anos de 1970.

Finalizando, o Dossiê propõe que seja organizado um fórum, que reúna representantes de todos os seguimentos que
participam de sua gestão e sua organização – Irmandade e representantes da Igreja, Terno de Reis, grupos de samba de
roda, federações e associações que reúnem casas de culto afro-brasileiro, capoeiristas e ambulantes, entre outros – para
uma reflexão conjunta, com o objetivo de formular políticas de salvaguarda.

PARECER
Tendo em vista a aplicabilidade e as ações práticas resultantes do Registro e da salvaguarda de bens de natureza
imaterial, é preciso considerar alguns aspectos. De forma sintética, gostaria de enfatizar a importância da produção de
conhecimento e de documentação sobre o bem que se deseja registrar e o apoio às condições sociais e materiais que
permitam a sustentabilidade de uma determinada prática de sociabilidade, que inclua a sensibilização e o engajamento
das populações beneficiárias, que podem, inclusive, usufruir de benefícios econômicos oriundos dessas atividades. Não é
uma tarefa simples, mas é o desafio implícito aos registros do chamado Patrimônio Imaterial.
Vale, inicialmente, ressaltar que tanto a questão da produção de conhecimento quanto o entendimento das diversas
variáveis sociais da festa estão amplamente sustentadas na Instrução final do processo. Foram plenamente atendidas as
questões presentes na legislação vigente, em especial às normas emanadas pela Resolução no 001 (03/08/2006), que em
seu Art. 9 determina que a produção de conhecimento contenha, entre outros elementos, a descrição pormenorizada do
bem, referências à formação e à continuidade histórica, referências bibliográficas e documentais pertinentes, análise de
riscos e ações de salvaguarda. Na condição de conselheiro-parecerista, considero que os argumentos necessários à decisão
do Conselho do Patrimônio estão devidamente descritos no extenso e cuidadoso estudo produzido pelos proponentes e são
suficientes para a tomada de decisão.
Gostaria, no entanto, de fortalecer alguns aspectos que considero relevantes no conjunto de justificativas e argumentos que
embasam a ideia de Registro da Festa de Nosso Senhor do Bonfim, de Salvador, como contribuição à reflexão do Conselho
Consultivo. A complexa tarefa de registrar um Patrimônio de Natureza Imaterial reside, muitas vezes especialmente quando
se trata de festas que marcam a vivência coletiva –, em considerar uma distinção entre a ideia de autenticidade enquanto
originalidade, de uma autenticidade baseada numa noção dinâmica, que compreende uma permanente transformação,
construída ao longo de um processo histórico específico. No caso da Festa do Senhor do Bonfim, em Salvador, torna-se clara
esta distinção, na medida em que a Festa, originada no culto de tradição católica, foi se “deslocando” simbolicamente, e
mesmo liturgicamente, do lugar de origem para um lugar resultante de novas apropriações, exatamente onde reside sua
singularidade nos dias atuais.
Esta não é uma característica exclusiva da Festa do Senhor do Bonfim em Salvador. Outras festas religiosas no Brasil também
retratam esta dinâmica relação estabelecida entre uma festividade de origem tradicional católica e as formas de apropriação
das populações locais, o chamado de “catolicismo tradicional popular”. Em alguns casos, esse chamado catolicismo
popular surge de uma priorização dos aspectos devocionais, que dizem mais respeito à vida cotidiana dos fiéis, frente
aos aspectos puramente sacramentais. Entretanto, no caso do Senhor do Bonfim, as apropriações populares extrapolam
a simples hegemonia dos aspectos devocionais; aqui surge o fenômeno do sincretismo entre o culto de matriz católica e
o culto de matriz africana, que mobiliza adeptos de crenças diferentes, mas irmanados no princípio da fé, simbolizado
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especialmente na cerimônia de lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim. Sem dúvida, esse processo histórico específico
acabou por transformar a Festa do Bonfim na mais importante manifestação religiosa da Bahia, com repercussão em todo
o país, e mesmo fora dele, e que mobiliza um grande contingente populacional.
Existem posições divergentes sobre o papel do sincretismo na Festa do Bonfim. Alguns autores que se dedicaram a seu
estudo procuram separar a Festa do Senhor do Bonfim ocorrida durante a Novena, e que termina com a Missa Solene, de
caráter eminentemente católico, da cerimônia de lavagem das escadarias, nitidamente voltada à devoção de Oxalá, para os
seguidores do candomblé. Esta posição, no entanto, não foi a seguida pelo Dossiê apresentado pelos especialistas do Iphan,
pois que, no percurso descritivo da Festa, estão incluídas tanto a novena e a missa solene quanto a lavagem das escadarias.
Reitero a pertinência e a clarividência da escolha dos especialistas do Iphan.
Também sobre o valor do sincretismo na Festa, outras posições alertam para o perigo dos estereótipos criados com o objetivo
de fundar uma “baianidade”, com interesses estritamente políticos e turísticos. São pontos sensíveis, que não devem ser
descartados na análise preliminar visando ao registro do bem em questão, mas que determinam, paradoxalmente, o caráter
peculiar do evento. Pelo lado da Igreja, as alterações na Festa iniciadas em 2009 demonstram a intenção de reconhecer
a pluralidade da vivência religiosa da celebração. Neste ano, o Padre Edson conduziu a imagem do Senhor do Bonfim até
uma das janelas da Igreja para abençoar os participantes da festa. Segundo o Relatório do Iphan “o ato foi uma tentativa
de minimizar os efeitos da proibição do final do século XIX”.
Sob a ótica do catolicismo tradicional popular, podemos fazer algumas comparações entre a Festa do Bonfim com outra
festa religiosa registrada como Patrimônio de Natureza Imaterial, o Círio de Nazaré. Ambas têm sua origem na devoção
trazida pelos colonizadores portugueses, no século XVIII, e viveram momentos de tensão entre a forma de culto eclesiástico
tradicional e a popular. A Igreja, nos primeiros séculos da colonização, incentivou diversas formas de devoção, no interesse
evidente de ampliar os domínios da fé católica, ao mesmo tempo em que se preocupava em estabelecer um maior controle
sobre os chamados “desvios” ou “abusos” praticados pela população.
No caso do Círio, as autoridades eclesiásticas demonstraram preocupação com a intensa demonstração de fé que homens
e mulheres – juntos, e não separados – praticavam ao redor do andor da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, considerada
inadequada. No caso da Festa do Bonfim, como comentado anteriormente, um dos primeiros exemplos de tensão ocorreu
ainda na primeira metade do século XIX, demonstrado pelas críticas do Arcebispo da Bahia em relação às danças das
devotas de São Gonçalo, cuja evolução no interior do templo sagrado era considerada “indecente” e “ridícula”. Em relação
ao Círio, a própria cerimônia chegou a ser cancelada pelo clero, em fins do século XIX, sob a alegação de “representações
indecorosas”, o que levou a população a organizar por conta própria a festa, os chamados “Círios Civis”. No último quartel
do século XIX, a maior preocupação da Igreja baiana passou a se concentrar na participação de membros das religiões de
matriz africana, através da devoção a Oxalá, a partir de sua correspondência sincrética com o Senhor do Bonfim.
É interessante ressaltar que, a partir das tensões estabelecidas entre a fé popular e a tradicional, surgiram cenários complexos,
onde estão presentes vários ingredientes, que revelam conflitos entre Igreja, os poderes políticos locais – nem sempre
em comum acordo – e a população devota, que se apropria de modo particular do evento religioso, transformando-o
constantemente. A questão do sincretismo religioso no Brasil, mesmo corrente, ainda desperta estranhamentos. Basta
lembrar a posição do Papa Bento VI expressa em 2010, quando de sua visita ao Brasil, sobre o que chamou de “fantasias”
na Eucaristia. Segundo noticiou O Estado de S. Paulo, na edição de 15 de abril de 2010, Bento XVI alertou os bispos
brasileiros sobre “tudo o que possa ofuscar o ponto mais original da fé católica”, uma advertência para os riscos do
sincretismo. O Vaticano rejeita que sejam introduzidos ritos tomados de outras religiões ou particularismos culturais na
celebração das missas.
Aqui começa a singularidade, e não necessariamente a exclusividade da cerimônia de lavagem das escadarias, parte
integrante da Festa. Se não podemos afirmar que desde as primeiras cerimônias de lavagem, dentro ou fora da igreja, a
associação ao culto de Oxalá – criador do mundo e dos homens, pai de todos os orixás estivesse presente, o fato é que
esse princípio foi se afirmando com o passar do tempo, como ato de apropriação e de resistência. A associação parte da
cerimônia conhecida por “Águas de Oxalá”, que se refere ao banho de Oxalufã – o Oxalá velho – após a saída do cárcere.
Vale lembrar que outras festas religiosas no Brasil também apresentam o princípio do sincretismo entre matriz católica e
africana, como a Festa de São Jorge na cidade do Rio de Janeiro, que ocorre no dia 23 de abril. A imagem de São Jorge é
venerada pelos adeptos da umbanda e do candomblé como uma referência ao orixá Ogum.
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Como dito anteriormente, não podemos tratar de maneira reducionista a questão do sincretismo religioso. Trata-se de um
fenômeno complexo, estudado muitas vezes sob o signo das paixões. Basta lembrar uma explicação-síntese do sociólogo
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francês Roger Bastide, que se dedicou ao estudo das religiões de origem africana no Brasil: “O espírito não pode viver fora
da matéria e, se essa lhe falta, ele faz uma nova”. Segundo indica o Relatório, a manutenção da mescla de matrizes religiosas
distintas na mesma festa tem sido questionada por grupos de defesa das práticas culturais de cunho afrodescendente,
como uma espécie de busca de purificação das tradições de origem africana. No entanto, o desejo de participar da Festa
do Bonfim se mantém inabalável entre os adeptos do candomblé.
Mas não devemos ignorar a forma como o sincretismo revela a luta e a resistência dos grupos que se viram despidos de seu
lugar geográfico e simbólico. Portanto, a originalidade da festa não está no “retorno à origem”, e sim na criação de uma
forma original de convívio social, apesar das profundas desigualdades e formas de repressão.
São verificáveis também, no caso da Festa do Bonfim, mudanças nas formas de intervenção e de controle das autoridades
laicas, que refletiram níveis de alianças estratégicas conjunturais. Enquanto no regime do padroado os interesses das
autoridades eclesiásticas e civis se comungavam, após a República esta situação foi gradativamente se alterando. Como
visto no Dossiê de Registro, a associação do nome de políticos locais com a fé religiosa foi aumentando bastante a partir
dos anos de 1970, levando, como decorrência, à criação de estereótipos da Festa, com a intenção de construir uma espécie
de “baianidade” como matriz de reconhecimento puramente turístico.
Desde o início do ritual da lavagem, ficou claro para a Igreja o princípio do sincretismo, origem de um incômodo registrado
em várias descrições, e que levou à sua proibição. Diversos argumentos foram lançados contra o ritual (presentes no
relatório), desde o acúmulo do “povo ignorante” na Igreja (como se referiu Maximiliano de Habsburgo em 1860) até a
falta de compostura das mulheres, seja no trajar ou no cantar, mas parecendo “uma verdadeira bacanal” segundo José
Eduardo de Carvalho Filho, nos anos 1920.
Numa mesma festa, podemos encontrar diferentes perspectivas religiosas, nem sempre harmoniosas, em que se reproduziu
o princípio de subjugação característico de uma sociedade escravocrata e bastante hierárquica, base para se entender a
formação da sociedade brasileira atual. Enquanto alguns sobem a colina para reverenciar o Jesus Crucificado, culto de
matriz católica e ibérica, outros rendem homenagem a Oxalá. Estigmatizar esse convívio, como se estivéssemos retornando
ao mito da cordialidade brasileira, não dá conta de toda a sua complexidade. Mas a questão das contradições da sociedade
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soteropolitana, explicitadas no conflito entre uma cultura eurocêntrica e uma
cultura dita popular, baseada nas tradições africanas tanto no terreno religioso
quanto social, construiu um rico tecido de relações sociais, que traduz mitos e
conflitos da própria sociedade brasileira.
Os reflexos dessas relações oriundas do conflito entre o erudito e o popular,
sinteticamente falando, proporcionaram a criação de um imaginário próprio,
reproduzido nas diversas expressões culturais, especialmente na literatura e
na música Aqui vale lembrar, da extensa galeria construída por Jorge Amado,
o personagem Pedro Arcanjo, do romance Tenda dos milagres, publicado em
1969. Arcanjo, um mestiço de origem pobre, começa a estudar os traços de
herança africana nos hábitos locais, alçando o posto de crítico do racismo e
de todas as formas de repressão contra as religiões afrodescendentes. Suas
posições, expressas em livros, causam mal-estar na elite local e passam a ser
ignoradas, até que um cientista estrangeiro chega à cidade para conhecer
de perto seu trabalho. Do anonimato, Pedro Arcanjo passa a ser objeto de
interesse e estudo.
O romance de Jorge Amado mostra uma Salvador que atravessa o período
modernização decorrente da ideia de progresso pós-republicana, alavancada
pelo desenvolvimento de indústrias e melhorias urbanas. Nesse contexto,
costura-se um novo projeto nacional, em que o tipo ideal de nova sociedade
emergiria de um “branqueamento” de raças existentes no país. As práticas
cultuadas nos terreiros de candomblé passam a ser perseguidas, o que
provocou uma reação de base popular, que tinha na figura de Arcanjo um
verdadeiro defensor, um “rábula do povo”. Para Arcanjo, o tipo ideal brasileiro
deveria ser mestiço, pois representava o sincretismo das etnias e das crenças
que marcaram o povoamento do país após a chegada dos primeiros europeus.
Outro personagem nascido dos mesmos conflitos da velha Salvador é Zé do
Burro, do drama O pagador de promessas, criado pelo escritor soteropolitano
Dias Gomes para o teatro. Levado para o cinema, o filme recebeu a Palma
de Ouro no Festival de Cannes, França, como melhor longa-metragem. Zé do
Burro é um homem humilde, que possui um pequeno terreno no nordeste
brasileiro e conta com ajuda inestimável de seu burro, a quem se afeiçoa.
Quando este adoece, busca num terreiro de candomblé a ajuda para sua cura.
Ao encontrar a “Mãe de Santo” faz uma promessa: caso o burro se recupere,
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dividiria sua terra entre os pobres e carregaria uma cruz desde sua terra até Salvador, como que cumprindo o calvário de
Jesus, que seria oferecida ao padre. Recuperado o burro, inicia sua saga.
Após entender a razão “pagã” da promessa, o padre se recusa a receber no interior da igreja a cruz de Zé do Burro.
Aproveitando sua ingenuidade, praticantes de candomblé passam a usá-lo como uma espécie de líder contra a discriminação,
especialmente a exercida pela Igreja Católica, ou líder das causas sociais, ao prometer dividir suas terras com o povo. Após
intervenção da polícia, chamada para prevenir os distúrbios, Zé do Burro acaba assassinado em um confronto violento
entre policiais e manifestantes. O personagem, já ferido mortalmente, é colocado sobre a cruz, carregado por um grupo de
capoeiristas e levado ao interior da igreja.
A força da Festa do Bonfim produziu um dos símbolos de fé mais conhecidos no país, que é a “Medida” ou Fita do Bonfim.
Sua origem está ligada ao desejo dos fiéis de levar para casa lembranças do Senhor do Bonfim, com a intenção de receber
seus milagres. Daí surgem as chamadas “medidas”, fitas de pano confeccionadas inicialmente por pintores profissionais,
cujo comprimento correspondia à medida do braço direito da imagem (47 cm). Esse costume, restrito em seus primeiros
momentos a quem poderia arcar com os custos de confecção de fitas de seda ou algodão, bordadas a mão com fios
dourados ou prateados, acabou sendo bastante difundido quando passou a ser fabricado em escala industrial, com peças
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fiéis, com nós que correspondem ao número de pedidos (normalmente três) que se deseja alcançar. Também é costume
amarrar as fitas nas grades da Igreja.
Outro símbolo da Festa, de grande força no Estado da Bahia, é o Hino do Bonfim, composto por ocasião das comemorações
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de poliéster. A Fita do Bonfim é hoje, sem dúvida, um dos grandes símbolos da fé soteropolitana, e usada no punho dos

do centenário da Independência na Bahia. Em diversas ocasiões e festividades, o Hino do Bonfim é tocado como se fosse
o próprio Hino do Estado, tamanha a força expressiva da letra e sua relação com a religiosidade praticada no Estado. Faz
referência à luta pela Independência e à força simbólica da colina onde se encontra a Igreja do Bonfim (“Glória a ti nessa
altura sagrada, és o eterno farol, és o guia [...], sentinela avançada”).
A força simbólica da festa extrapolou o território nacional para representar um sentimento de pertencimento e brasilidade
no exterior. Desde 1998 existe uma “Lavagem do Bonfim” em Paris; num primeiro momento na igreja do Sacré Coeur; e
depois na Madeleine. A cerimônia é bastante prestigiada pelos brasileiros que vivem na capital francesa, alguns vestidos
de branco, carregando rodos, vassouras e água de cheiro (conhecida também como Lavagem da Madeleine). Também
em Nova York ocorre anualmente, desde 2007, uma cerimônia de Lavagem, na Rua 46, conhecida como Little Brasil, no
conjunto das festividades da Independência (7 de setembro).
Gostaria, finalmente, de destacar outro aspecto, que fala em especial da trajetória das políticas públicas de proteção do
Patrimônio Cultural no Brasil. O Registro da Festa do Senhor do Bonfim significa uma visão de complementaridade entre
dois instrumentos referenciais de acautelamento legal. A Igreja do Bonfim foi um dos primeiros bens tombados pelo Iphan,
em 17 de junho de 1938, registrado no Livro de Belas-Artes, com número de Inscrição 131 e número de Processo 01224-38.
Vista sob a ótica protecionista do início das atividades do Iphan, a Igreja encarnava o ideal de preservação vigente, em que
o objeto construído, marcado pela singularidade das talhas, pinturas, imagens, planta e fachada, tinha fim em si mesmo,
independentemente da dinâmica social que o envolvia. A compreensão de outra dimensão de preservação, como os rituais
e festas que marcam a vivência coletiva e a religiosidade, tal qual dispõe o Art. 1o do Decreto 3.551/2000, aplicada ao
monumento religioso, proporciona uma compreensão global do sentido de preservar.
A articulação dessas duas dimensões torna-se exemplar quando se pensa na complexa atividade de preservação das
manifestações culturais e dilui, de maneira pedagógica, a fronteira entre a matéria que se preserva e sua representação
simbólica na dinâmica da vida de uma sociedade. A Igreja e a Festa do Bonfim passam a ser, agora, artefatos e mentefatos,
lugares e ideias.
Sobre as medidas de salvaguarda, no que se refere à gestão da Festa, entendo que o Dossiê faz um importante indicativo,
quando traduz uma insatisfação constatada entre muitos entrevistados em relação à melhoria de oferta dos transportes
públicos, especialmente na quinta-feira, dia da Lavagem. Este é um desafio que merece atenção por parte das autoridades
públicas do município de Salvador.
Também deve ser ressaltada a pertinência da proposta de organização de um fórum com a participação de representantes
de todos os seguimentos que participam da gestão e da organização da Festa, para uma reflexão conjunta sobre políticas de
salvaguarda. Seria também importante, tendo em vista os desafios detectados, que a municipalidade e órgãos de defesa e
proteção dos animais também fossem convidados a participar do fórum.
Finalmente, podemos dizer que a Festa do Bonfim, devido à grande mobilização de participantes, católicos ou adeptos do
candomblé, à sua longevidade sem descontinuidade ou períodos de declínio –, além de seu enorme significado para a cultura
baiana e nacional, não corre o risco de ser extinta. No entanto, torna-se imperativo seu Registro. Apoiado, portanto, no Dossiê
encaminhado à Presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela Superintendência do Iphan na Bahia
em 21 de setembro de 2012 (Memorando no 0701/12-Iphan/BA), assinado pelo Superintendente, Sr. Carlos A. Amorim, no
Parecer favorável da Câmara Técnica, do dia 30 de julho de 2012, e na Nota Técnica (no 008/2013), de 22 de abril de 2013, da
Coordenadora de Registro/DPI, Sra. Claudia Marina Vasques, recomendo o Registro da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim
no Livro de Registro das Celebrações, em conformidade com o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000.

Cícero Antônio Fonseca de Almeida Diretor
Departamento de Processos Museais
Instituto Brasileiro de Museus
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FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO
SEBASTIÃO NA REGIÃO DO MARAJÓ
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo trata da etapa de instrução técnica do Processo no 01450.010235/2008-30 relativo ao pedido
de Registro da festividade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari, na região do Marajó, Estado do Pará,
aberto neste Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) em 16 de julho de 2008. A proposta e a documentação

foram encaminhadas à Presidência deste Instituto, por meio da antiga 2a Superintendência Regional – atual Superintendência

do Iphan no estado do Pará – e do Ministério da Cultura. O pedido de Registro foi feito pelo Museu do Marajó e trouxe
também a solicitação de apoio feita pela Irmandade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari ao Ministro da
Cultura, datada de 6 de maio de 2008.
Ao longo do processo de identificação e reconhecimento, foi verificada a existência dessa referência cultural em outras
localidades da região do Marajó. Compreendendo a dinâmica dessa manifestação de forma mais ampla, o objeto deste
pedido de Registro configura-se como um bem cultural que extrapola os limites da festividade em Cachoeira do Arari. Por
isso, sua delimitação territorial foi alvo de aprofundamento das pesquisas e de intenso debate, levando à alteração nos
termos da solicitação original: de “Festividade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari” para “Festividades do
Glorioso São Sebastião na região do Marajó”. Esta discussão está descrita a seguir.
No ano de 2004, o Iphan realizou, por meio da 2a Superintendência Regional, o Levantamento Preliminar de Referências
Culturais da Ilha do Marajó a partir da Microrregião do Arari, com a aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC), continuando, em 2005, com o mapeamento da Microrregião dos Furos e finalizando em 2009 com a Microrregião de
Portel. Nestes levantamentos, foi constatada a relevância da festividade em homenagem a São Sebastião em Cachoeira do
Arari. Considerando os resultados deste levantamento preliminar, em 2007 foi iniciado o Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) da festividade do Glorioso São Sebastião no município de Cachoeira do Arari. Este INRC resultou no pedido
de Registro dessa celebração como Patrimônio Cultural Brasileiro apresentado ao Iphan.
Na finalização dos trabalhos de inventário em Cachoeira do Arari, os pesquisadores e técnicos do Iphan perceberam a
necessidade de aprofundar questões que elucidassem a comunidade sobre as políticas de patrimônio e as implicações do
reconhecimento de uma referência como Patrimônio Cultural do Brasil. Em novembro de 2007, realizou-se em Cachoeira
do Arari o seminário “A festividade do Glorioso São Sebastião como Patrimônio Cultural Brasileiro” no qual foram
discutidas tais questões com a comunidade, especialmente com os responsáveis pela organização da festividade (festeiros,
Igreja Católica e poder público local). Os temas discutidos foram aqueles apontados no Inventário como os mais relevantes
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e/ou problemáticos: 1) organização da festividade; 2) infraestrutura da cidade; e 3) processo de transmissão das folias. Os
resultados deste seminário apontaram para a fragilidade da perpetuação das folias e dos saberes relacionados a elas, como
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ponto crucial da continuidade dessa celebração. Essas discussões subsidiaram o pedido de Registro.
Em 2009, o DPI emitiu a Nota Técnica no 24/09 (fl.100-108) sobre a avaliação preliminar da pertinência do pedido de
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carvalho,

Registro, a qual foi submetida à Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial (CSPI), em sua 15a reunião, cuja memória consta
nos autos do processo (fl. 109-111). A Câmara questionou a delimitação do bem cultural, solicitando informações que
evidenciassem a centralidade da festividade em Cachoeira do Arari no contexto do Marajó, tal como proposto inicialmente.
Em contraposição à proposta original, os conselheiros sugeriram a inclusão, no pedido de Registro, das demais festas de
São Sebastião ocorrentes na região do Marajó.
Nessa reunião, entendeu-se que não se tratava de festas pontuais, mas da múltipla ocorrência de uma devoção
imprescindível na dinâmica sociocultural da região. Devido à configuração territorial da região do Marajó caracterizada
pelas grandes distâncias e dificuldades de acesso, foram identificadas tendências ou de grande aglomeração de pessoas
nas localidades maiores – como é o caso de Cachoeira de Arari – ou a pulverização dos festejos em âmbito local
ou familiar. A Câmara entendeu, ainda, que mesmo em se tratando de festividades qualificadas por seus contextos
locais, estas também apresentam elementos simbólicos estruturais que se repetem e configuram as celebrações de santo
na região.
Com o objetivo de avaliar a possibilidade de extensão do Registro, foi realizada, ainda no ano de 2009, a complementação
do Inventário das festividades de São Sebastião na região do Marajó, com informações relativas às celebrações de São
Sebastião em outros municípios e localidades da região. O resultado da pesquisa forneceu elementos para o reconhecimento
abrangente das “Festividades de São Sebastião da Ilha do Marajó” ou o das localidades de maior expressão “Festividades
do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari, São Sebastião da Vila do Arapixi de Chaves, São Sebastião da Boa Vista e
São Sebastião de Breves, podendo ser estendido para todas as demais localidades onde foi identificada a festividade”. Em
outubro de 2011, a Superintendência do Pará encaminhou a documentação completa com novas anuências ao pedido,
advindas de Soure, Pedral, Afuá, Rio de Piraioara e Cacoal, e o Dossiê de Registro das Festividades de São Sebastião na
Mesorregião do Marajó, concluindo a Instrução do processo.
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A seguir, este Processo foi reapresentado na 20a reunião
da Câmara (fl. 276-283), realizada em julho de 2012, por
meio da Nota Técnica no 19/12 (fl. 270-274), que tece
considerações quanto às questões indicadas anteriormente
à luz dos novos elementos incorporados à análise. Na
pesquisa realizada, constataram-se a complexidade de
interações e a vasta ocorrência desse bem cultural na
região, aspectos esses que precisam ser observados nesse
reconhecimento. Ponderou-se que, apenas assim, seriam
possíveis a exata apreensão de sua realidade e a efetiva
atuação do Iphan junto à comunidade com a política
de salvaguarda.
A dificuldade no que tange ao recorte territorial dos
bens a serem registrados está relacionada, também, ao
debate sobre o Registro de festas no âmbito da política
de Patrimônio Imaterial. Como dito anteriormente, no
Marajó existem diversas festas dedicadas a São Sebastião. A
centralidade de Cachoeira do Arari é reconhecida pelo fluxo
de pessoas de diversas regiões que vão para esse município
quando da realização da festa. As motivações das pessoas
Foto:
Carla Belas, 2007.

ao se deslocarem até Cachoeira do Arari extrapolam o cunho restritamente devocional abarcando outras atividades sociais
e econômicas. Essa situação ilustra um tema recorrentemente abordado e que precisa ser aprofundado.
O INRC traz informações sobre festas que não mais ocorrem por diferentes motivos, entre eles o falecimento de pessoas
que conduziam a organização ou a mudança de pessoas para outras locais. Em alguns casos, as festas não possuem a
continuidade histórica exigida para o Registro (três gerações). Em outros, não há dados consistentes sobre a data de início
da festividade.
Para melhor esclarecimento das constatações acima, incluímos, em Anexo, a este Parecer uma tabela que apresenta a
situação da festividade em cada uma das 52 localidades pesquisadas no universo dos 16 municípios. Dessas 52 localidades: 9
apresentam tempo superior a 75 anos; 3 com tempo de realização superior a 50 anos e inferior a 75 anos; e 7 com tempo
de realização inferior a 50 anos. Nas demais, não se dispõe de informações precisas sobre a ocorrência da festividade.
Na 20a reunião da Câmara, foram colocados pontos sobre como constituir este objeto patrimonial de forma a abarcar a
dinâmica da manifestação na região. A extensão do Registro às demais festividades em honra a São Sebastião identificadas
na pesquisa foi debatida devido aos critérios utilizados na seleção de referências culturais passíveis de reconhecimento
pelo Iphan, tais quais: continuidade histórica mínima de três gerações; a constatação da existência atual da prática e não
apenas sua memória; a anuência para o Registro das comunidades de todas as localidades documentadas; e a generalidade
social, visto que existem festas que acontecem apenas em âmbito familiar, podendo não configurar, necessariamente, uma
atividade social coletiva.
Nessa oportunidade, a Superintendente do Iphan no Estado do Pará, Maria Dorotéa de Lima, explicou que o pedido de
Registro foi uma demanda de Cachoeira do Arari. A ampliação do Registro, por sua vez, não foi uma reivindicação das
comunidades do Marajó, mas uma sugestão decorrente das pesquisas solicitadas pela Câmara na 15a reunião. A partir
das pesquisas, foram suscitados expectativas e interesse por parte de outras comunidades do Marajó, algumas das quais
aderiram formalmente ao pedido de Registro.
Ainda na reunião na 20a Câmara, cogitou-se a possibilidade de o Registro ser visto como estímulo a comunidades
mais fragilizadas e, assim, as ações de salvaguardada poderiam representar uma retomada dessas manifestações.
O reconhecimento e a valorização dessa referência permitiriam o ressurgimento de festividades adormecidas. Essa
visão do Registro, compactuada aos entendimentos de suas consequências, encaminhou a decisão da Câmara para o
reconhecimento do conjunto das festividades na região, não procedendo à exclusão de localidades que poderiam reivindicar
esse reconhecimento futuramente.
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O debate sobre definição do recorte de uma referência cultural de mesma “matriz” que se estende por várias localidades
também está em pauta na Unesco, que busca soluções para a questão. Como exemplo, em âmbito internacional, a China
apresentou para inclusão na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade diversos territórios que possuem
a referência cultural da produção de seda. Entretanto, o limite desses Registros em série ainda é questionado. No ano
de 2012, a Unesco organizou um Grupo de Trabalho para discutir a escala e escopo ‘adequados’ para os bens culturais
imateriais.1 Para essa situação, a Unesco sugere que se avalie o contexto específico da manifestação e o propósito de seu
reconhecimento.
Chegou a ser proposto, como alternativa para o caso, a alteração da nomenclatura do bem para “As festividades do
Glorioso São Sebastião na região do Marajó, tendo como referência a de Cachoeira do Arari” por sua proeminência na
região. Contudo, essa proposta foi recusada devido aos desdobramentos do uso do termo “referência” nesses casos. Pois
poderia suscitar a ideia da utilização desse destaque como o padrão, ou seja, que as demais localidades deveriam reproduzir
as características dessa “referência”.
Como conclusão, foram sugeridas como objeto de Registro as “Festividades de São Sebastião na região do Marajó”.
Para isso, estabeleceu-se como “região do Marajó” a extensão do arquipélago do Marajó, incluindo a ilha e também as
localidades do continente que, do ponto de vista sociocultural, fazem parte do Território Marajó (PA), segundo o Programa
Territórios da Cidadania.2 Foi sugerido também pela Superintendente do Iphan no Estado do Pará a inclusão do termo
“Glorioso” na nomenclatura do bem em seu Registro, como no pedido original feito por Cachoeira do Arari. Esse adjetivo
se coloca como essencial, por se tratar de uma forma carinhosa com a qual os devotos tratam o santo, ou seja, uma
identificação dos detentores com a referência.
Ao final das discussões, foram definidos pela Câmara o recorte e a abrangência que denomina o bem cultural
“As festividades do Glorioso São Sebastião na região do Marajó” como referência a ser Registrada, atendendo aos
parâmetros da política de Salvaguarda.
O corpo do processo, em dois volumes, está constituído pelo requerimento de Registro feito pelo Museu do Marajó,
solicitação de apoio ao pedido de Registro da festividade feita pela Irmandade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do
Arari ao Ministro da Cultura, documento que apresenta o proponente, pequena descrição da festividade em Cachoeira
do Arari, fotos da festividade em Cachoeira do Arari, ilustração de cartazes e panfletos de divulgação da festividade em
Cachoeira do Arari, atas de reuniões da Comissão de apoio à festividade de São Sebastião de Cachoeira do Arari, notícias
de jornal, anuências ao pedido de Registro proveniente de outros municípios além do de Cachoeira do Arari, atas das
reuniões da Câmara, documentação referente ao INRC e Dossiê Descritivo/Interpretativo, assim como das correspondências
de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos ou produzidos pela pesquisa, em diferentes
suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos do processo:
> Anexo I – Dossiê de Registro – Festividades de São Sebastião na Mesorregião do Marajó;
> Anexo II – a) Fichas do INRC – Festividades de São Sebastião – Cachoeira do Arari;
> Anexo II – b) Fichas do INRC – Festividades de São Sebastião (Complementação) – Ilha do Marajó;
> Anexo II – c) Relatório Final de Atividades do INRC – Festividades de São Sebastião – Cachoeira do Arari;
> Anexo II – d) Relatório Final de Atividades – Seminário: “A festividade do Glorioso São Sebastião como Patrimônio
Cultural Brasileiro”;
> Anexo II – e) Relatório Final das Atividades de Complementação do INRC Festividades de São Sebastião –
Ilha do Marajó;
> Anexo III – BARROS, Líliam. Folias de São Sebastião: um estudo da transmissão musical. Belém: Iphan:
2a Superintendência Regional no Pará e Amapá, 2008;

1. Para uma apreciação das questões debatidas nessa reunião, acessar http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00497. Acesso em: 13 set. 2013.
2. Territórios da Cidadania é um programa do Governo Federal, lançado em 2008, que tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar
programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Para mais informações sobre o Território Marajó (PA),
acessar http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/marajpa/one-community?page_num=0. Acesso em: 13 de set. de 2013.
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> Anexo IV – LIMA, Maria Dorotéa de; PANTOJA, Vanda. Marajó: culturas e paisagens. Belém: 2a SR/Iphan, 2008;
> Anexo V – Dossiê das Festividades de São Sebastião na Mesorregião do Marajó (versão digital);
> Anexo VI – Fichas INRC – Festividades de São Sebastião (versão digital);
> Anexo VII – Relatórios finais do INRC – Festividades de São Sebastião (versão digital);
> Anexo VIII – CD de fotografias;
> Anexo IX – O Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari. Documentário do INRC da Festividade do Glorioso
São Sebastião. Cachoeira do Arari – Ilha do Marajó – Pará (vídeo, 51min);
> Anexo X – Vídeo (versão curta-metragem);
> Anexo XI – Mapas INRC – Festividades de São Sebastião (versão digital);
> Anexo XII – CD – autorizações de uso de imagem INRC – Festividades de São Sebastião;
> Anexo XIII – Áudios parciais INRC – Festividades de São Sebastião;
> Anexo XIV – Vídeos parciais INRC – Festividades de São Sebastião;
> Anexo XV – CD – Arquivos Ação de Valorização 2007/2008;
> Anexo XVI – a) Fichas INRC Marajó (versão digital);
> Anexo XVI – b) Relatório Final INRC Marajó (versão digital);
> Anexo XVI – c) Mapas, capas e imagens INRC Marajó (versão digital);
> Anexo XVII – a) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009. Fichas, relatório final e
mapas;
> Anexo XVII – b) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_13 Bagre – Disco 01.
Anexo 2 e registros audiovisuais;
> Anexo XVII – c) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_14 Portel – Disco 01.
Anexo 2 e registros audiovisuais;
> Anexo XVII – d) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_15 Melgaço – Disco
01. Anexo 2 e registros audiovisuais;
> Anexo XVII – e) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_16 Gurupá – Disco 01.
Anexo 2 e registros audiovisuais;
> Anexo XVII – f) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_13 Bagre – Disco 02.
Registros audiovisuais;
> Anexo XVII – g) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_14 Portel – Disco 02.
Registros audiovisuais;
> Anexo XVII – h) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_15 Melgaço – Disco 02
Registros audiovisuais;
> Anexo XVII – i) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_16 Gurupá – Disco 02.
Registros audiovisuais;
> Anexo XVII – j) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_13 Bagre – Disco 03.
Imagens e vídeo do Salão Nossa Senhora da Conceição;
> Anexo XVII – k) INRC Marajó – levantamento preliminar microrregião de Portel – 2009 IM_14 Portel – Disco 03
Registros audiovisuais;
> Apenso I – BRAGANÇA DE FRANÇA, Dilene do Socorro. A Festa de São Sebastião de Cachoeira do Arari: o santo
poderoso e milagroso do povo. Belém: UFPA/Departamento de Ciências Sociais, 2000.
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DELIMITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM CULTURAL
A região do Marajó é composta por três microrregiões. A microrregião do Arari com sete municípios: Cachoeira do Arari,
Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure. A microrregião do Furo de Breves com cinco
municípios: Afuá, Anajás, Breves, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista. Por último, a Microrregião de Portel que
é composta por quatro municípios: Portel, Gurupá, Melgaço e Breves; contabilizando ao todo 16 municípios. As ilhas
encontradas nesta região formam o maior arquipélago fluviomarinho do mundo, com uma área total de cerca de 62.000
km², junto com as Ilhas de Caviana (com 5 mil km²) e Mexiana (com 1,5 mil km²). A área identificada para o Registro
abarca as três regiões. As fronteiras espaciais são fluidas em se tratando de festas de santo em função do caráter de trocas
entre as localidades, outrora mencionado.

Foto:
Carla Belas, 2007.

Para entender atualmente as dinâmicas sociais e culturais da região, é preciso antes contextualizar historicamente sua
formação. O século XVI foi marcado por conflitos devido às diversas tentativas de incorporação de territórios por exploradores
estrangeiros, especialmente espanhóis, portugueses e holandeses. Com a fundação da cidade de Santa Maria de Belém por
Francisco Caldeira Castelo Branco e o estabelecimento de fortes militares portugueses em áreas de interesse geopolítico, a
colonização da Bacia Amazônica adensou-se.
Camilo Caldeira Castelo Branco iniciou a fila dos Capitães-mores que governaram o Grão-Pará até 1626, subordinados ao
Maranhão e, subsequentemente, ao Governo Geral do Brasil. Em 1737, foi assentada, no Grão-Pará, a sede do Governo
Geral e somente em 1772 as províncias do Pará e do Maranhão foram separadas. Durante os séculos XVII e XVIII, a defesa
da costa atlântica na barra de Belém e foz do Amazonas se deu a partir de três zonas fortificadas: o Forte do Presépio em
Belém; a Fortaleza de Santo Antônio em Gurupá; e o Forte de São José, origem da cidade de Macapá (Dossiê, p. 19).
Outra face da colonização, paralela à ocupação militar, foi a ação missionária. Os primeiros missionários a se fixarem
na região foram os franciscanos, em 1617, e, logo em seguida, Capuchos de Santo Antônio, Carmelitas, Mercedários e
Capuchos de São José e de Nossa Senhora da Piedade. Em 1653, com a chegada do Padre Antônio Vieira concretizou-se
o estabelecimento dos jesuítas no Pará. As ações missionárias foram responsáveis pela introdução das práticas católicas na
região, que incluem as festividades em devoção aos santos e outros repertórios litúrgicos.
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A Ilha do Marajó, desde as primeiras ocupações, foi considerada território estratégico pelos colonizadores, tanto do ponto
de vista político quanto pelas riquezas naturais que se acreditava existir na ilha. Conhecida como a Ilha Grande de Joannes, a
região era habitada por comunidades indígenas do tronco linguístico tupi e estudos apontam para a presença de grupos das
etnias Nheengaíbas e Aruãs. As relações desses grupos com os estrangeiros eram diferenciadas, pois já haviam estabelecido
relações comercias de trocas com os holandeses e, por isso, passaram a tratar os portugueses como invasores. A conquista
desses grupos indígenas em guerras significou, para os colonizadores portugueses, a concretização da ocupação daquela
área sob o poderio holandês.
Nesse contexto, o estabelecimento de missões jesuíticas também se encontra marcado por batalhas sangrentas e tentativas
de pacificação. A atuação dos padres da Companhia de Jesus foi determinante na conquista da Ilha Grande de Joannes.
Segundo a crônica de Bettendorf, planos de guerra contra os índios foram organizados no governo de D. Pedro de Mello.
Mas, somente com a atuação de Padre Antônio Vieira, a conquista da Ilha Grande de Joannes foi efetivada, propondo que
as guerras cessassem e fosse oferecida uma oportunidade de estabelecimento de paz entre ambas as partes. A partir de
então foram divididas as diversas missões no Pará.
Em 1724 a Província do Pará foi elevada à categoria de diocese pela Carta Régia de 24 de maio, cuja divisória territorial com
a Província do Maranhão foi demarcada pelo rio Gurupi, e, com a província de Goiás, pela cachoeira do Tocantins. A diocese
foi dividida em três Vigararias Gerais, sendo a primeira a da Metrópole da Província, que abrangeu, entre outros, os diversos
lugares da Ilha Grande de Joannes: os lugares de Breves, Cachoeira, Condeixa, Chaves, Monsarás, Mondim; a Freguesia do
Muaná, Monforte; o lugar de Ponta de Pedras; e as Vilas de Salvaterra e Soure (Dossiê, p. 22).
A ocupação missionária é responsável pela introdução do gado bovino como base econômica local. Religiosos mercedários
são os primeiros a estabelecer fazendas desse tipo na região. Em 1702, essa economia é reforçada pela determinação de que
os moradores do Pará transmutassem suas roças para ilha com o gado vacum e os cavalos trazidos de Cabo Verde em 1644.
A presença afrodescendente no Marajó está relacionada com a necessidade de escravos para trabalhar nas fazendas. Os
primeiros escravos africanos foram levados para a Amazônia no século XVII por ingleses para atividades relacionadas ao
plantio de cana-de-açúcar. Nesse século, a adoção do Regime do Diretório3 para tratar com as populações indígenas acabou
esvaziando os antigos aldeamentos, aumentando a carência por mão de obra. Essa herança africana pode ser vista em
diversas expressões culturais, mas principalmente nas danças e nos gêneros musicais, como o Lundu e a Dança do “Pretinho
da Bacabeira”. As ruínas das antigas fazendas produtoras de açúcar constituem marcos memoriais da escravidão – que se
revelam nas narrativas orais desta população.
Com o aumento da exportação de cacau, comandada pelo governo da província do Grão-Pará, urgiu uma maior inserção
do trabalho escravo africano, que passou a substituir paulatinamente a mão de obra indígena. Belém tornou-se um centro
receptor e distribuidor de escravos negros na região amazônica. As principais etnias trazidas pertenciam aos grupos Banto
(Angola, Congo, Benguela, Cabinda, Moçambique, Moxicongo, Mauá ou Macua, Caçante), nações do grupo Sudanês
(Mina, Fânti-Achânti, Mali ou Maí ou Mandiga, Fula, Fulupe ou Fulupo, Bijogô ou Bixagô) e nações do grupo Guiné-Sudanês (Calabar ou Carabá e Peuls).
Em meados do século XIX, a pecuária despontava como principal atividade econômica na região, tendo como trabalhadores
negros escravos, livres e índios. Os pagamentos consistiam em farinha e permissão para cultivar nos terrenos próximos às
suas plantações. Nas fazendas de gado, a mão de obra negra era predominantemente empregada no ofício de vaqueiro.
Relatos de Alfred Wallace (Dossiê, p. 23), quando de sua passagem pela ilha, na década de 1940, confirmam a forte
presença do ofício de vaqueiro na região e de outras manifestações do cotidiano dos trabalhadores das fazendas, como as
cantorias realizadas ao som de violas, que improvisavam sobre os acontecimentos do dia e também entoavam hinos em
ação de graças. Sobre as expressões religiosas, descrevem ofícios católicos sendo realizados por velhos negros na capela das
fazendas. Presume-se que os cantos entoados em latim eram, em parte, da liturgia da Igreja Católica Romana, revelando
que os presentes participavam com grande fervor, embora não compreendessem nas palavras o que estavam respondendo.

3. Regime do Diretório – “legislação criada em 1757, inicialmente para a Amazônia e depois estendida às demais regiões da América portuguesa, lançou as
bases da política assimilacionista. A intenção era transformar as aldeias em vilas e lugares portugueses e os índios em vassalos do rei, sem distinção alguma
em relação aos demais vassalos. Apesar das mudanças, o Diretório manteve, em grande parte, as diretrizes básicas do Regimento das Missões, no que diz
respeito à organização do trabalho indígena e sua repartição, bem como aos direitos e obrigações dos índios aldeados. A grande mudança foi o incentivo à
miscigenação e à presença de não índios no interior das aldeias, como medidas necessárias para promover a assimilação.” Fonte: http://www.historiacolonial.
arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=381&sid=51. Acesso em: 15 de set. de 2013.
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As primeiras terras do Marajó que sofreram a colonização foram aquelas circunscritas à microrregião do Arari, com forte
presença da atividade missionária nesse processo, principalmente os Jesuítas. As atividades dos missionários não se restringiam
à catequese, mas também ao cultivo de produtos agrícolas e à criação de gado. Logo tornaram-se grandes proprietários
de terras, empregando mão de obra indígena e negra. Posteriormente, com a expulsão das ordens missionárias, essas
propriedades foram transferidas a particulares. Assim, consolida-se a presença de grandes famílias, como Bezerra, Chermont,
Lobato, Miranda e Montenegro, na produção de lavouras de cana-de-açúcar, arroz, café, milho, algodão, mandioca e cacau,
além do grande desenvolvimento da pecuária. Ao longo do século XVIII, inicia-se um processo de doação de sesmarias para a
criação de gado, principalmente nas proximidades do rio Arari e áreas situadas nas ilhas de Caviana e Mexiana.
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“A prática de tais ofícios religiosos, de certa maneira desvinculados da diocese, ainda permanece em diversas localidades
na microrregião do Arari, acompanhados do mesmo repertório de ladainhas em latim, aprendidas de ouvido e transmitidas
por gerações” (Dossiê, p. 24).

A pecuária bovina e bubalina na região dos campos do Marajó permanece, atualmente, como um dos mais importantes
setores da economia local. Essa atividade perpassa o imaginário do marajoara, constituindo fonte de criação para muitas
expressões culturais, como o boi-bumbá, as chulas e os carimbós, entre outros.
A população, em geral, possui baixa renda e é composta, em grande parte, por pescadores e vaqueiros, residentes em
“retiros” – são casas afastadas da “casa principal” das fazendas. São edificações construídas em locais estratégicos –
feitas em madeira do tipo palafita – em função das cheias dos rios, muito comum na região quando os campos se tornam
alagados e as águas beiram as varandas das casas. As comunidades pesqueiras, normalmente, se localizam as margens
das praias dos rios, como a Comunidade Pesqueira de Soure. Em outros casos, as comunidades tradicionais de pescadores
e comunidades remanescentes de quilombos localizam-se no interior das fazendas. Essas situações muitas vezes geram
conflitos, que giram em torno da propriedade das terras. É importante destacar que, devido a essa forma de organização
social das comunidades marajoaras, percebe-se que as “devoções familiares” das festividades a São Sebastião, nesse
contexto, não estão descoladas das práticas comunitárias – como discutiremos mais adiante.
Essas comunidades possuem relações intrínsecas de manejo do meio ambiente, que constituem a forma pela qual desenvolvem
a produção artesanal, entre outros conhecimentos associados. Como exemplo, a produção de panelas na Vila do Ceará em
Salvaterra vincula as fases lunares aos momentos ideais de trato com o barro. A medicina tradicional4 é muito marcante
na região, ligada também a procedimentos de cunho religioso, o que torna comum a presença de curandeiros, raizeiros,
benzedores, pajés, erveiras, parteiras e umbandistas. O Levantamento Preliminar das Manifestações Culturais do Marajó (2004)
aponta para a essa rede de conhecimentos que envolvem o meio ambiente, o universo sobrenatural e as práticas religiosas e
terapêuticas. Em muitos casos, a única alternativa de atendimento de saúde na região é por meio da medicina tradicional, visto
que, em toda a Marajó, o serviço de saúde pública é precário ou inexistente em função das grandes distâncias e a dispersão
populacional. Os hospitais e postos de saúde se concentram apenas nas sedes dos municípios.
A vida marajoara é assolada por problemas sociais graves, além dos deficientes serviços de educação e saúde, e as dificuldades
de acesso a eles. Existem situações gritantes de exploração sexual infantil, prostituição, tráfico de drogas, degradação
ambiental, violência, falta de estrutura de saneamento básico e alto nível de mortalidade infantil. Estas situações ainda são
agravadas pela precariedade de serviços de transporte, comunicação e fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto,
muitas vezes a devoção religiosa aparece como a possibilidade de conseguir melhores condições de vida, por meio de
promessas e alcance de graças. Entretanto, a devoção não se restringe apenas a graças materiais e envolve diversas esferas
da vida marajoara. Em particular a devoção a São Sebastião, como se verá adiante, é dotada do sentimento de auxílio e
defesa, sendo o santo considerado advogado e protetor dos fazendeiros, vaqueiros, pescadores e seringueiros.
As festas de santo, tendo em vista as dificuldades de acesso e locomoção, constituem importantes momentos de deslocamento
populacional e de sociabilidade. Impossibilitados de se deslocar muitas vezes por ano ao interior do arquipélago, aproveitam
as ocasiões dos festejos para realizar serviços, fazer negócios e encontrar conhecidos e parentes. É muito comum que
calendários festivos religiosos coincidam com datas de casamentos, batizados e início de namoros, além dos reencontros
de parentes e amigos.

4. Aqui se entende por medicina tradicional aquela utilizada por populações e comunidades tradicionais que utilizam de conhecimentos passados de geração
a geração, bem como por seu constante aprimoramento permitido pela íntima relação dessas comunidades com meio ambiente que os cerca, do qual retiram
grande parte dos recursos para o preparo de remédios caseiros.
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Os festejos religiosos, como a maioria dos rituais do catolicismo popular brasileiro, são momentos de fé e festa; para o
devoto popular, é difícil ver de forma separada as missas, rezas, ladainhas e procissões das festas de barracões, dos arraiais
e dos festejos que acontecem em torno dos mastros dos santos que se festeja (Dossiê, p.31).
Diferentemente da concepção eclesiástica do catolicismo, no qual o contato com o sagrado deve ocorrer por meio de
um mediador autorizado, no catolicismo popular as santas e os santos podem ser acessados por todos, sem a presença
necessária de um sacerdote da Igreja. No contexto religioso amazônico, santos e santas fazem parte de práticas religiosas não
estritamente católicas. Mesmo se observando um “catolicismo” dominante, o repertório religioso da população marajoara
também envolve matrizes africanas e indígenas, o que pode ser constatado nos altares, orações e rituais de umbanda e
pajelança espalhados por toda a região. Das manifestações culturais e religiosas de maior relevância, é justamente aquela
em homenagem a São Sebastião que possui maior recorrência. A história desse santo e sua relação com a identidade do
povo marajoara pode ser elucidativa sobre o motivo pela qual esta referência se torna tão marcante e recorrente na região.

A IMAGEM DO SANTO
A história de São Sebastião, como de muitos santos, perpassa fatos heroicos e de sofrimento, sendo a ideia de martírio
central na vida desses personagens. Sebastião foi um soldado romano morto no século III a mando do Imperador Diocleciano
no contexto da perseguição romana aos cristãos. Foi condenado a morrer crivado por flechas por ser considerado pouco
severo com os cristãos que tratava. Milagrosamente, mesmo tendo sido atingido por várias flechas – simbologia recorrente
em suas representações iconográficas – não morreu e foi socorrido por Santa Irene. Sobreviveu à morte e continuou fiel
a suas crenças. Logo, foi levado novamente ao imperador sendo condenado à morte por espancamento, ainda assim
sobrevivendo, até que seu destino final foi ser transpassado por uma lança.
Seu culto teria surgido no século IV e atingiu o auge nos séculos XIV e XV. Uma basílica construída em sua honra tornou-se centro popular de devoção e peregrinação durante a Idade Média. Em Portugal, há pelo menos 92 igrejas em sua
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período da colonização portuguesa.
De acordo com Varella, o culto a São Sebastião surgiu na Idade Média, quando epidemias de peste bubônica devastavam a
Europa. Sebastião, o centurião pagão que sofreu perseguição por sua conversão ao cristianismo e sobreviveu apesar de ter
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homenagem, e no Brasil é padroeiro de 144 paróquias. Supostamente, essa devoção foi levada à região do Marajó no

seu corpo cravado de flechas, passou a ser considerado o protetor contra a peste. E, nessa condição, teria sido apresentado
aos indígenas da Ilha de Marajó pela catequese jesuíta (Dossiê, p. 36).
Nas mãos dos artistas locais, seja nas bandeiras ou nos bustos de gesso, o santo ganha estética particular. Por influência
da Renascença, o Santo – antes retratado como um homem idoso de barbas – foi transformado em um jovem desnudo,
supliciado por flechas. A relação dos leigos devotos do catolicismo popular com as imagens dos santos é muito particular,
sendo constituída por uma mistura de respeito e zelo, e algumas vezes por temor. Mas, também, por muita informalidade,
como se o santo fosse uma pessoa na terra, e não um ente sobrenatural. O caráter intimista e familiar da relação entre
os devotos e São Sebastião é um importante aspecto a salientar na descrição dessas festas. A proximidade com o santo
permeia o cotidiano das pessoas e permite o acesso facilitado à esfera espiritual da vida. Essa entrada na esfera espiritual
se dá, principalmente, no âmbito ritual, seja nas missas, nas procissões, nas ladainhas.
Vale ressaltar que, em sua maioria, as festividades se iniciam a partir do envolvimento simbólico com as “imagens”, seja
por terem sido “encontradas” ou terem intermediado ou propiciado milagres. As histórias das relações das famílias e
comunidades com as imagens do santo reverenciadas em suas festividades são muitas. O relacionamento com as imagens
constitui o eixo principal das festividades. Em alguns casos, a imagem do Santo pertence às famílias que organizam a festa
em sua homenagem; em outros, foram doadas a paróquia local.
Percebe-se que existe uma associação dos atributos do santo às características locais e regionais, transferindo a atuação
do santo ao universo próprio de cada região. São Sebastião é tido como protetor, pai, professor, amigo íntimo, aquele a
quem se pode recorrer, assim como é associado às virtudes do guerreiro, como força, resistência, coragem e lealdade. Tais
características são identificadas como aquelas presentes no marajoara, que precisa ser forte frente às adversidades da vida.
Na região dos Campos, São Sebastião é reverenciado como padroeiro dos vaqueiros, e o imaginário referente à festividade
vincula-se aos campos e alagados típicos da região, além de outros bens associados às atividades das fazendas. Na região
dos Furos, a imagem de São Sebastião percorre rios e igarapés em “cascos” ou “montarias” com comissões ou apenas com
os rezadores, sendo reverenciado como protetor dos seringueiros, pescadores e agricultores, assim associado às atividades
ligadas ao extrativismo, ao cultivo da terra e à pesca.
É nessa condição de protetor e “advogado” que São Sebastião convive com as populações marajoaras. Mas essa convivência
não é apenas imaginária. Ela tem implicações na vida real das pessoas, como marca dessa aliança real, e não apenas virtual
entre devoto e protetor. Pode-se dizer que a imagem do santo é uma espécie de materialização dessa relação. Assim,
paradoxalmente, as imagens dos santos ganham uma dimensão no catolicismo popular, que extrapola a materialidade ao
mesmo tempo que são objetos de materialização da fé (Dossiê, p. 41).
O santo também é reconhecido por seu aspecto dual que envolve respeito e medo, ou seja, ao mesmo tempo que é
amado por seus devotos também é digno de temor. As narrativas de benção são muitas, mas há também as que contam
sobre provações passadas por aqueles que não cumprem suas promessas, negam as procissões ou mesmo desrespeitam o
santo. Se por um lado o aspecto guerreiro e de defensor é exaltado por seus devotos, por outro, o santo é lembrado pelas
vinganças contra aqueles que duvidam de seus poderes.
No sincretismo religioso brasileiro, São Sebastião, ou rei Dom Sebastião, também é referenciado como Oxóssi, orixá das
matas e da caça. Na Umbanda, é considerado patrono da linha dos caboclos, trazendo as plantas que atuam para o bem-estar físico e espiritual dos seres humanos. É o conhecedor das ervas e o grande curador.
A imagem de São Sebastião está sempre presente nos altares. Sua devoção é um fato nas residências e, ainda que existam
outras imagens reverenciadas nesses altares, também são encontradas nos altares das igrejas. Os altares a São Sebastião
normalmente são nas cores vermelha, branca e verde, ornados com flores e folhagens. Durante a procissão do santo,
também é possível observar pequenos altares improvisados em frente às casas para homenagear a passagem do santo. Os
altares decorados representam tanto a própria presença do santo nas residências quanto a honra de receber as procissões
em casa durante as esmolações. Também é comum o uso de bandeiras, que constituem uma herança do modelo de festas
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de santo implementado pelos jesuítas. As bandeiras em homenagem a São Sebastião costumam ser brancas com a imagem
do santo ao centro. São confeccionadas por artesãos locais e, em alguns casos, mandadas fazer na cidade mais próxima
dos centros urbanos.
Pode-se dizer que, por ocasião da festa, não há uma residência católica que não tenha a imagem do santo em sua
sala, seja um santinho no altar, uma pintura, um cartaz da festa do ano anterior ou mesmo um calendário que
reproduza a imagem de São Sebastião (Dossiê p. 67).
A figura do “dono” ou “dona” de santo é uma constante no catolicismo popular. Principalmente no interior de Marajó,
as festas de santo são feitas por famílias “donas” do santo. As pessoas que desenvolvem atividades em torno da festa
ganham um status diferenciado por exercerem esse papel, sendo visto como uma posição de prestígio. A ocorrência de
donos e donas de santo pode ser entendida como sinal da ausência física da Igreja Católica na Amazônia, o que ocasionou
formas próprias de gerenciar a vida religiosa. Atualmente, mesmo com a presença mais intensa da Igreja, é muito comum
a realização das festas de santo de família. A identificação de famílias como proprietárias das festas ocorre em função
da tradição familiar na realização daquela celebração, pelo pertencimento da imagem àquela família há muitos anos,
assim como pelo fato de a festa ocorrer em terreno de propriedade dela. O caráter hereditário fortalece o envolvimento
comunitário dos festejos. A devoção e o compromisso de fazer a festa são herdados e passados geração a geração. A
transmissão familiar da responsabilidade em organizar o festejo também pode implicar o fim deste quando ocorre a morte
de pessoa responsável por sua manutenção.
O caráter de mobilização comunitária da manifestação é muito marcante, pois envolve muitas ocasiões além dos dias de
celebração. Desde sua preparação, em meados do primeiro semestre até o período efetivo da festividade, entre 10 a 20 de
janeiro, as reuniões coletivas e encontros em torno da organização são muitos. Mas a expressão maior desse envolvimento
comunitário revela-se na união coletiva com a espiritualidade. Esse momento de catarse social – quando agradecimentos
por curas, demonstrações de graças alcançadas, confraternização ou até mesmo situações de brigas e flagelos acontecem
– representam os conflitos sociais e psicológicos da vida e revelam a constituição da identidade marajoara.

AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO SEBASTIÃO
A característica fundamental da religiosidade marajoara é o aspecto festivo de devoção aos santos e santas do catolicismo.
Geralmente, essa devoção ao santo envolve uma série de atividades que se repetem todos os anos. Cada localidade do
Marajó que realiza a festividade para o Glorioso São Sebastião possui suas especificidades de acordo com a teia de relações
constituídas na comunidade, com variações das comissões, representantes, responsáveis, e o maior ou menor envolvimento
da Igreja. Os elementos simbólicos de cada local se revelam na devoção e nas representações durante a festividade, que
incluem as atividades que vão compor cada calendário. Contudo, de forma mais ampla, as festividades de São Sebastião na
região do Marajó possuem uma estrutura geral que se altera pelas especificidades locais. O calendário cíclico se resume à
preparação da festividade e à oferta a São Sebastião.
Esta estrutura geral é composta pelo período de esmolação que consiste na peregrinação de um grupo de foliões pelas
regiões em do torno do local da festa coletando donativos para o santo. A duração pode ser de uma semana a seis meses.
Começa, em geral, no início de agosto e vai até janeiro. Existem poucas mudanças no percurso da esmolação de ano para
ano. Os foliões conhecem “de cabeça” quais são as casas onde devem passar. Em alguns casos, como o da Comissão de
Cachoeira do Arari, a esmolação chega a percorrer vários municípios. Existem peregrinações que se deslocam até Belém e
Região Metropolitana. Há ainda a prática da esmolação em botes, típicos da região dos Furos.
Os relatos orais demonstram num tempo passado, por volta da década de 1960 ou 70, o encontro das comissões de
vários santos – tantos quantos os da “corte do céu” – nos campos e nos rios. Os senhores idosos falam de comissões
que vinham de Abaetetuba, de Curuçá com São Benedito Achado, de Gurupá, o São Benedito de Gurupá. O
encontro dessas comissões era ditado pelo ciclo das festividades, pelo calendário local que situa cada uma delas.
Nesses encontros os foliões entoavam as folias uns para os outros, cruzavam as bandeiras e trocavam instrumentos
musicais. Tais comissões chegavam a esmolar até na costa de Marajó, no rio Arapixi, e a comissão de São Sebastião
de Arapixi, por sua vez, chegava a esmolar até Santa Cruz do Arari (Dossiê, p. 60).
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e o levantamento do mastro, abrindo o ciclo de comemorações. De fato, o ritual que circunda o mastro é um dos mais
importantes. O levantamento do mastro representa sempre o início da festividade e sua derrubada, o final. Assim, o
período de preparação e esmolação pode ser comparado com a semeadura e a festividade em si o período de colheita ou
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O início da festividade é celebrado com uma alvorada, a missa de abertura (no caso das festividades vinculadas à Igreja)

a celebração pela boa colheita, quando os devotos podem agradecer pelas graças recebidas. A festa propriamente dita tem
uma duração de uma semana a dez dias. Ao longo desse período, ocorrem ladainhas à noite, festas dançantes nos barracões
e arraiais com barraquinhas de comidas e bebidas, brinquedos e outras confecções como roupas, objetos importados,
bijuterias. O arraial é ponto certo do encontro das pessoas durante as festas. Nas festas menores, existem poucas barracas;
proporcionalmente, aquelas de maior expressão possuem maior número de barracas e de gêneros à venda, pois tudo
depende da capacidade de deslocamento dos vendedores de outras cidades e, até mesmo, de outros estados. Os bingos e
leilões também estão presentes tanto nas festas de maior expressão como naquelas mais simples. Acontecem nos barracões
do santo e são realizados com doações de devotos para o pagamento de promessas, como animais de cria, bolos e frutas.
As procissões acontecem em praticamente todas as festividades, passam pelas Igrejas, praças e residências com imagens
do santo e símbolos ligados a ele, como fitinhas e balões nas cores vermelho e verde. Esses percursos se mantêm de ano
para ano, constituem um trajeto pelos locais sagrados. Em algumas cidades do arquipélago, esses trajetos são marcados
por arcos com fotos e dizeres do santo, balões, fitas e bandeirinhas. Anteriormente, eram comuns as procissões fluviais;
entretanto, tal prática passou a ser desestimulada pelas paróquias em função de acidentes ocorridos ao longo dos anos.
O fim das festividades é marcado pela derrubada do mastro, procissão principal e missa solene, ou em alguns casos,
ladainha final. As festividades realizadas desvinculadas da paróquia local não possuem missas, uma vez que o padre só
aparece naquelas vinculadas às Igrejas. As festas dançantes completam a conclusão das festividades, prolongando-se até
o dia seguinte.
A organização da festividade conta com a presença de uma equipe gestora, vinculada ou não à estrutura da Igreja.
A maioria das festividades possui vínculos com a paróquia local, que algumas vezes é a responsável pela manutenção
e pela organização. A pesquisa de Instrução do pedido revela, entretanto, que existe grande número de festividades
familiares ocorridas às margens da esfera paroquial e muitas não reconhecidas pela Igreja. Essas devoções familiares
possuem histórico de mais de cem anos. Os níveis de inserção da Igreja na festividade variam bastante. As festividades de
caráter familiar apresentam modelo gestor que geralmente obedece a critérios de herança familiar ou em alguns casos
de força política ou poderio econômico de determinados grupos na comunidade. A estrutura organizacional gira em
torno dos cargos de presidente, vice-presidente, juiz de mastro, festeiros, mordomos, promesseiros, foliões, tamborineiro,
bandeneiro, rezadores e outros, variando em cada caso. A presença desses cargos e funções sociais da festa acaba por
refletir no seio da festividade a estratificação social que permeia aquela sociedade. Essas estruturas de organização são
denominadas diretoria ou comissão ou simplesmente estão ligadas a uma família e seu encargo. De qualquer forma,
sempre há uma hierarquia ou divisão das funções. Em geral essas funções estão ligadas a momentos rituais da festividade,
como a “levantação” do mastro. As festas de santo aglutinam todos os estratos populacionais do Marajó envolvendo
desde os pescadores e vaqueiros até os funcionários públicos, os comerciantes e os fazendeiros.
A história dos municípios na região do Marajó também pode ser lida por meio da relação dos devotos e famílias com a
Igreja Católica. Como exemplo, a doação de terras para Igreja por parte família proeminentes, bem como outras relações de
trocas de favores. Até o fim do século XIX e o início do século XX, tais famílias mantinham as festividades financeiramente,
com a chegada da Diocese em Ponta de Pedras (envolve os Municípios de Cachoeira do Arari, Curralinho, Muaná, Ponta
de Pedras, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista), em meados da década de 1960 e início da década de 1970,
e a Prelazia do Marajó (compreende os Municípios de Anajás, Breves, Melgaço, Bagre, Portel, Salvaterra, Soure e partes dos
Municípios de Afuá e Pacajá). Essa incumbência foi passada em grande parte para a Igreja.
Com a presença mais marcante da Igreja na região do Marajó alguns conflitos se instalam entre representantes da Igreja e a
comissão de foliões e festeiros. Esses conflitos entre leigos e clérigos giram em torno do modelo de festa de santo praticado
pelos foliões e aqueles idealizados pela Igreja.
O auge da questão se dá com a proibição da prática de esmolação em 1966, um ano após a nomeação do bispo. De 1966
até 1988, a Festividade de São Sebastião continuou a acontecer todos os anos, mas não a folia. Em 1988, por um conjunto
de forças leigas, a esmolação voltou a ser realizada; no entanto, nesse novo contexto, ela é toda pensada e gerenciada pela
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Igreja. As principais alterações se deram em dois pontos: os foliões passam a ser contratados e pagos pela Igreja, o que
significa que é a Igreja que passa a cuidar das finanças da festa, transformando os foliões em prestadores de serviço, com
pagamento de “salário” e tudo, e as folias deixam de acontecer com a imagem de vários santos ao mesmo tempo, sendo
feita apenas com a imagem de São Sebastião. Isso ocorre em Cachoeira do Arari e na Vila Arapixi no Município de Chaves.
Na Ilha do Pará, em Afuá, há folias para outros santos.
Atualmente, há em Cachoeira do Arari uma espécie de profissionalização do ofício de folião. Eles recebem “salários”, são
indicados e “vigiados” pela Igreja, que, mesmo não tendo um padre fixo, se faz presente com padre “visitante” por ocasião
da festa, além de fazer questão de concentrar o processo de organização, gerência e contabilidade desta (Dossiê, p. 72).
No contexto atual, a Comissão de Foliões passa por um processo de valorização por parte da Igreja, visto que essas comissões
chegam a lugares distantes das sedes dos municípios, sendo um forte instrumento de evangelização católica, em vários casos
a única forma de contato entre a Igreja e fiéis que não podem se deslocar até um templo na sede do município. Em Cachoeira
do Arari, nos anos de 2007 e 2008, o percurso das esmolações foi realizado como o auxílio de um “Livro das Peregrinações”,
que tem em seu conteúdo “orientações” para a feitura da folia, de forma a evitar interpretações e práticas que não estejam
de acordo com o evangelho. A quantidade de lugares que as comissões passam para esmolação, a exemplo das fazendas,
é de muita importância do ponto de vista prático, visto que, se menos fazendas são visitadas, a arrecadação é menor, o que
poderia comprometer o orçamento das festividades. Existem narrativas que afirmam sobre castigos divinos ocorridos aos
que rejeitam as comissões. Em Cachoeira do Arari e Vila do Arapixi, foram ouvidos relatos sobre doenças, perda de gado,
incêndios ou desastres naturais como trovoadas e alagamentos aos que negaram receber as comissões.
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Os rituais da festividade possuem repertório musical próprio, que constituem herança da catequese católica, especialmente
jesuíta, implementada ao longo da colonização da região. De acordo com o Dossiê de Instrução do Registro, as músicas
relacionadas às festas de santo no Marajó podem ser divididas em três categorias:
1.
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MÚSICA, REZAS E LADAINHAS

Rezas – nesta categoria, observou-se a proeminência do repertório de ladainhas, de extrema sacralidade e simbolismo
no imaginário marajoara;

2.

Itinerário do santo – observou-se a presença de um repertório musical específico e em situação de vulnerabilidade
– as folias. Essas foram identificadas em Cachoeira do Arari, na Vila do Arapixi e em Afuá. Nas outras localidades,
as folias já fizeram parte das festividades, mas atualmente revelam-se apenas na memória dos mais velhos. Estão
associadas à prática de esmolação, executadas por um grupo de foliões. Esse repertório apresenta diferenciações
rítmicas e estilos de tocar bem definidos. O grupo musical é formado por violas, violões, triângulos, tambores e, em
alguns casos, reco-reco;

3.

Translado do mastro – esta categoria é constituída pela atuação de grupos musicais formados por instrumentos
de sopro, como bandas de música ou com pequenos grupos com dois ou três instrumentos de sopro. Tais grupos
animam o cortejo dos mastros tocando músicas alegres como marchinhas de Carnaval, sambas e outros gêneros.
Em alguns casos, são contratados pela diretoria da festa; em outros, são músicos da própria localidade.

As bandas de música estão presentes nas festividades, sejam elas cívicas ou religiosas. Podem ser consideradas como um
dos principais espaços para ensino de música no Marajó, assim como em todo o interior do Pará. Em São Sebastião da Boa
Vista e Breves, grupos formados por jovens costumam tocar repertório do hinário católico mais conhecido para dinamizar
as missas. Os grupos são compostos com instrumentos de bandas “modernas”, como teclados, guitarras, violões e bateria,
além das vozes. Em Breves, além dos grupos musicais, existem os corais e a Liga Católica. Relatos de participantes da festa
contam que antes os bailes eram animados por grupos de “jazz”, composto por trompete, trombone e outros instrumentos
de metais e percussão. Alguns músicos antigos contatados relataram a ocorrência desses “grupos de jazz”, cujo repertório
musical era constituído por gêneros dançantes como mazurca, bolero, valsas, foxtrote, sambas e marchas.
Segundo os próprios músicos contatados na pesquisa, existem duas categorias de grupos musicais de acordo com sua
autenticidade em relação à tradição musical: os Grupos Folclóricos e os Grupos Parafolclóricos.
Os Grupos Folclóricos são constituídos por músicos tradicionais, de comunidades tradicionais (remanescentes de
quilombolas, por exemplo) que executam os gêneros musicais tradicionais de sua comunidade, como o lundu,
carimbó, chula e outros. Os Grupos Parafolclóricos, por sua vez, são constituídos por músicos não necessariamente
oriundos de comunidades tradicionais e que realizam releituras dos gêneros musicais tradicionais marajoaras,
estilizando-os. Tais grupos apresentam-se inseridos principalmente no mercado turístico da região do Marajó, mas
fazem parte do palco das festividades com apresentações durante os arraiais (Dossiê, p. 87).
Praticamente, não existem mais luthiers que confeccionam os instrumentos musicais utilizados pelos grupos e bandas.
A prática musical entre as missões religiosas era comum na Amazônia e, especialmente, no Marajó. As ladainhas são uma
herança do processo de catequese católica. A liturgia católica foi proferida em latim até meados de 1960 – o Concílio
Vaticano II realizado, em 1961, institui o ofício litúrgico em língua vernácula. Com a criação das Comunidades Eclesiais
de Base (CEB) e da diocese de Ponta de Pedras, as ladainhas perderam espaço para os cultos dominicais, alterando seu
contexto para outra estrutura litúrgica. Quando não existiam as CEBs, o padre aparecia nas comunidades poucas vezes
no ano. Os rezadores de ladainha e os rezadores de terço eram os principais responsáveis por disseminar o sentimento
religioso. Durante todo o ano, a fé se mantinha nas famílias por meio da reza do terço e das ladainhas. Em geral, eram
essas pessoas que faziam promessas de cantar ladainhas para o santo. Atualmente, as ladainhas são cantadas durante as
festividades, geralmente à noite, e durante as esmolações, na casa dos devotos que recebem as procissões. A ladainha
é imbuída de sentimento, respeito e carinho; dessa forma, trata-se de uma homenagem. O contexto privilegiado de sua
realização existe em função da imagem do santo, seja na casa das pessoas ou na Igreja. A presença do santo e dos rezadores
cria uma atmosfera de sacralidade e solenidade. O que sustenta esse momento é a fé coletiva. Em seu caráter social, envolve
a marcação da estrutura familiar e da confraternização em torno do santo.
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O repertório das ladainhas é composto por cantos em latim e em português, normalmente uma coletânea de 6 a 10
músicas, que em geral segue a ordem: “Introdução” – “Pai-nosso” – “Ave-maria” – “Glória” – “Kyrie” – “Oferecimento”
– “Salve-rainha” – “Despedida”, havendo variações de acordo com a localidade. Em Cachoeira do Arari, por exemplo, o
repertório da ladainha é composto por seis cânticos. O repertório também se altera conforme o motivo pelo qual se reza,
variáveis que implicam omissão ou introdução de elementos. Há também o hino a São Sebastião que pode ser incluído
na reza.
As ladainhas são constituídas por uma estrutura coro-solista, ou seja, possui a figura do capitulador (o rezador ou rezadores)
e o respondedor, que pode ser um grupo de mulheres ou uma assistência local. Essa estrutura recebe diversas denominações
pelos rezadores capitulador/respondedor, rezador/pegadeiras, entre outros.
Cabe observar a existência da polifonia de duas, três ou até mesmo quatro vozes. As nomenclaturas para as vozes são o
baixo, o contrabaixo, o tenor e o contralto.
Quando não estão presentes todas as vozes, pode ocorrer a reza apenas a uma voz, sendo necessária, então, a
presença de alguém para responder, geralmente uma mulher. Em várias localidades, foram identificados dois tipos
de ladainhas – a cantada e a rezada” (Dossiê, p. 98).
A ladainha rezada é feita em português e nem sempre possui conteúdo melódico. Na maioria dos casos, é apenas falada.
Já a ladainha em latim é cantada.
Primordialmente, esse repertório acontecia sempre aos domingos e significava o único momento de confraternização
religiosa das comunidades dos interiores, onde não havia padre e a figura do rezador se destacava como liderança religiosa.
Não fosse isso, certamente, essa manifestação estaria extinta. O ofício de rezador é um dos que mais se destaca para
a festividade, pois acumula a função do responsável pelas rezas e a do detentor do conhecimento e do repertório das
ladainhas. Os rezadores possuem grande fé no santo e sabedoria sobre sua história e feitos. Assim, na atividade de rezador,
os milagres e castigos que contam encorajam os fiéis a perpetuarem a devoção.
Na pesquisa, foi observado que em todos os municípios que integram a região Marajó existe o ofício do rezador. Os que
foram contatados na pesquisa eram, na maioria das vezes, pessoas de idade mais avançada. Possuem prestígio junto à
comunidade pela sua sabedoria e pelo dom. Por serem vistos como lideranças religiosas, muitas vezes estão vinculados à
estrutura da Igreja na coordenação de pastorais. Possuem, em geral, timbre de voz e tessitura vocal grave e volumosa, uma
vez que sua voz precisa ser ouvida por todos no local em que se reza a ladainha. Também precisam ter boa memória para
ser solista e não errar as entradas e entonações. Nos momentos recitativos, são capazes de manter a afinação e uma única
nota com uma cadência final. Costumam trabalhar em conjunto e atuar nas comunidades da redondeza. Fazem essas ações
gratuitamente, mas em alguns casos recebem pagamento por parte daqueles que os convidam.
Os rezadores, em geral, aprenderam com os pais ou algum familiar próximo, tendo se revelado ainda jovens como possuidores
do dom ou perfil para executar tal tarefa; achegaram-se a tios, avós, bisavós, tomaram o exemplo e conseguiram aprender
a rezar as ladainhas. Alguns aprenderam com mestres. Em outros casos, tiveram aulas em turmas organizadas, algumas
apenas com moças e professoras de ladainhas. Essas aulas eram ministradas nos colégios que estudaram. Atualmente,
verifica-se uma fragmentação no processo de transmissão desse repertório, ainda que haja esforço por parte dos rezadores
e da comunidade em manter a tradição. O aprendizado não é tarefa fácil, uma vez que se trata de um repertório muitas
vezes cantado em latim e que dura cerca de vinte minutos, com entonações e ritmo prosódico, o que exige memória e
capacidade vocal. A transmissão ocorre por processo oral e, atualmente, também escrito. Os rezadores que não possuíam
o domínio da escrita haviam aprendido apenas ouvindo e repetindo. Outros já possuíam caderninhos com suas anotações.
Durante os momentos de ladainha, também é comum ver participantes usarem cópias escritas das ladainhas, fato que
acelera o processo de transmissão entre aqueles que já possuem o perfil de rezador. Segundo os próprios rezadores, as
ladainhas não podem mudar. Essa característica potencializa o valor do processo de transmissão, não havendo espaço
para improvisação.
As rezas podem ter caráter formal ou informal, ou seja, ligadas ou não a cerimônias da Igreja Católica. As rezas, geralmente,
são realizadas por leigos que, participando de movimentos ligados à Igreja, adquirem algum conhecimento da liturgia e
passam também a gerenciar atividades no calendário das festividades. Essas atividades podem ser encontros realizados na
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casa dos leigos para a leitura de partes do evangelho, a reflexão acerca das histórias da vida do santo, os cânticos e a feitura
da reza em si, que envolve terços e salve-rainha. As rezas são uma espécie de preparação para festa; por isso, muitas vezes
ocorrem dias antes das celebrações.

OUTROS BENS CULTURAIS RELACIONADOS À FESTIVIDADE
Outras atividades estão envoltas no contexto das festas de santo e reforçam o caráter de sociabilidade da mesma.
A luta marajoara foi identificada, principalmente, na região dos campos e se concentra na festividade do Glorioso São
Sebastião. Atua como parte do entretenimento no translado do mastro e nos trabalhos de ferra do gado nas fazendas.
A luta acontece no corpo a corpo e tem como objetivo derrubar o adversário de costas na lama. Para isso, os marajoaras
desenvolveram uma série de lances e golpes.
O leite de onça é uma bebida local muito consumida por ocasião da celebração, principalmente no cortejo do mastro. De
preparo caseiro, é feita a partir da mistura de leite de búfala, álcool etílico e vanilina.
O frito do vaqueiro é um prato muito apreciado pela culinária local por ocasião da celebração e consumida nas residências
e nas barracas de alimentos do arraial. É feito de carne de gado cozido na própria gordura. É alimento próprio do vaqueiro
nas suas andanças nos campos na lida com o gado e, por ser cozido na própria gordura, resiste por mais tempo sem
necessidades especiais de acondicionamento.
As festas de aparelhagens são muito comuns nas festas de santo como um todo. São um atrativo a mais nas celebrações. Em
Cachoeira do Arari, elas acontecem, sobretudo, na noite de encerramento da festividade. São organizadas por instituições
públicas e privadas, que se incorporam a festividades de São Sebastião.
A Corrida de cavalos ocorre na festividade de São Sebastião no Caju-Una, em Soure. Consiste em competição entre os
homens das fazendas que testam a resistência, a velocidade e a força dos cavalos. As fazendas de maior prestígio ficam
conhecidas por seus cavalos vencedores.

CACHOEIRA DO ARARI E AS FOLIAS DE SÃO SEBASTIÃO
As Folias dentro das festividades do Glorioso São Sebastião revelam a importância dos repertórios musicais como elemento
propiciador da continuidade dos aspectos tradicionais da celebração. O livro Folias de São Sebastião: um estudo da
transmissão musical, de Líliam Barros, oferece uma descrição pormenorizada das características musicais dessas folias em
Cachoeira do Arari. A transmissão desses conhecimentos implica também a assimilação da manifestação cultural como um
todo, de forma que são as folias que dão o tom para a marcação de cada momento da festividade.
O principal fator de identidade na festividade de São Sebastião em Cachoeira do Arari se traduz na Comissão de Foliões.
Estes foliões, durante seis meses do ano, deixam suas casas para saírem em esmolação pelos campos. A Comissão é
composta pelos seguintes integrantes: um violonista, um violeiro, um triangulista, um tamborineiro – e o mestre-sala. O
violonista é quem executa ao violão o ponteado, elemento que estrutura as folias. Consiste num padrão motívico dedilhado
ou pontilhado nota a nota nas cordas do violão. O ponteado inicia a folia; depois entram os demais elementos em suas
funções específicas. As folias se constituem por um conjunto de elementos, intercalados de ponteados. A viola é responsável
pela base harmônica das folias, o chamado solado ou surrado. O triangulista e o tamborineiro são os responsáveis pela
marcação rítmica. Além disso, o tambor tem a função de anunciar à distância a passagem do santo, bem como convocar
para ladainha. O triangulista, por muitas vezes, também é o bandeireiro, responsável por ir à frente da comissão carregando
a bandeira do santo. O mestre-sala é o responsável pela comissão, exercendo nela a função de capitulador, ou seja, aquele
que puxa as folias e a ladainha, além de tomar conta dos integrantes da comissão, do arrecadamento de doações e da
imagem do santo. O mestre-folião costuma ter um estilo, e os demais membros da comissão terminam por incorporar sua
maneira de tocar as folias.
Durante o período de peregrinação, que vai de julho a janeiro, os foliões cantam e tocam as folias nas fazendas visitadas.
Durante o período da festa, de 10 a 20 de janeiro, o mesmo repertório é executado. Ele é composto por oito canções:
folia de chegada, folia de agradecimento de mesa, “Ave-maria”, folia de início da ladainha, folia de término da ladainha,
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folia da porteira, folia da alvorada e folia
da despedida. As folias são aprendidas de
mestre para mestre, respeitando-se a autoria
de seu compositor. Possuem algumas
características que as consolidam enquanto
repertório: a forma, o instrumental e suas
funções em relação aos componentes
da comissão e à peregrinação. Algumas
características se mantêm constantes, como
a execução a duas vozes, a forma e o ritmo,
e outras são passíveis de modificações,
como a letra e a harmonia.
A partir da pesquisa direta com os foliões, foi
possível detectar alguns pontos importantes
no processo de aprendizagem das folias:
a experiência na comissão dos campos, o
aprendizado dos ritmos, o aprendizado dos
motivos melódicos do ponteado, a técnica
dos instrumentos e o aprendizado da letra

Foto:
Liliam Barros, 2007.

da ladainha. Nesse sentido, a experiência
nos campos é defendida como aspecto
fundamental no processo de aprendizagem,
não apenas pelo exercício musical, como
também pela imersão na peregrinação. Tal
aspecto é importante de ser ressaltado, porque, nas esmolações, seu caráter religioso e mesmo de contrição faz com que os
jovens sintam o peso da responsabilidade diante dos fiéis, promesseiros e foliões veteranos. Participando das esmolações,
os aprendizes têm contato com o repertório e suas conexões com os momentos do evento, compreendendo o significado
mais amplo da devoção.
As letras das folias introduzem o espírito de oração, gratidão e contrição diante de São Sebastião; as folias de início e
término contornam a ladainha. Apesar de constituir um repertório distinto das folias, as ladainhas constituem o ápice desse
ritual, momento que os devotos fazem suas promessas e agradecem as graças alcançadas. Por esse motivo, as ladainhas
apresentam um envolvimento mais coletivo. Uma diferença entre folia e ladainha é o caráter improvisatório da primeira,
em contraste com a rigidez do segundo, além da leveza proporcionada pelos instrumentos da folia, que em contraposição
destacam a seriedade da ladainha.
A Banda de Música João Vianna também é outro elemento característico da festividade em honra a Sebastião em Cachoeira
do Arari. É uma das bandas mais antigas da Ilha de Marajó ainda em atividade. Referências sobre bandas menores datam
no município do fim do século XIX. A banda participa de muitas atividades da cidade e tem grande importância cultural no
circuito de eventos anuais, fazendo parte da sonoridade do município.
Geralmente, nas festas religiosas, a banda acompanha as procissões com músicas mais conhecidas das cerimônias católicas
e, à noite, na Praça da Igreja, tocam músicas de cunho mais popular. Na festividade de São Sebastião, o repertório da
banda se divide sob a mesma lógica. Durante o trajeto dos mastros, a banda toca sem parar, principalmente marchinhas
carnavalescas. Nas esmolações, a banda toca o Hino de São Sebastião e outras músicas religiosas. As partituras das músicas
são em sua maioria do compositor João Vianna,5 e constam apenas de melodia ou parte escrita para piano, precisando ser
arranjadas para as bandas.

5. João Vianna foi um importante intelectual e representante político em Cachoeira do Arari. Profundo conhecedor da cultura marajoara, produziu obras
literárias e musicais baseadas nesse legado cultural. Sua paixão pela música fez com que disseminasse o estudo pelo município, formando grupos musicais de
pau e corda e fundando a Banda de Música e o Coral de Cachoeira. Nesses grupos, atuou como maestro, compositor e financiador.
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As folias de São Sebastião constituem, sob o aspecto patrimonial, o elemento que agrega boa parte das manifestações em
um mesmo significado. É por meio das folias e ladainhas que a devoção ao santo se revela em cada contexto e marca a
conexão dos indivíduos com a festividade de forma mais compelida. Receber as Comissões que levam as folias a uma casa
ou fazenda torna presente a aura de fé que comove e move os devotos para a Celebração em suas diversas atividades:
seja na preparação das refeições que alimentam os foliões, na mobilização para arrecadação de donativos, na confecção
de decoração para os ambientes e altares ou mesmo na organização e convocação dos demais devotos para os espaços
destinados à reza e ao louvor.
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AS FOLIAS E O PLANO DE SALVAGUARDA

O seminário “A festividade do Glorioso São Sebastião como Patrimônio Cultural Brasileiro”, realizado em novembro de
2007, em Cachoeira do Arari, aponta alguns dos problemas que tornam a transmissão dos conhecimentos ligados a
esses repertórios musicais vulneráveis. Esses eram transmitidos fundamentalmente pela oralidade. Essa forma de ensino
e aprendizagem permitiu com que os aspectos estruturais ligados à folia fossem mantidos, ao mesmo tempo que se
reconhece a flexibilidade de criação e variação das letras e melodias. Aspectos relativos às autorias das músicas também são
parte da relação de ensino que perpassa gerações. Nas folias, frequentemente, a melodia do refrão foi criada por um folião
antigo que a repassou, admitindo-se apenas alterações dos versos. As formas de transmissão atuais baseadas na escrita e
no contexto formal tornam esses conhecimentos mais específicos vulneráveis.
O contexto tradicional de ensino das folias eram os campos e os espaços familiares. Com as constantes transformações do
cenário sociocultural, as bandas e as escolas de música também passaram a ocupar esses espaços transmissão de saber.
Nesse sentido, muitas das ações de salvaguarda levantadas no seminário apontaram para a estruturação desses espaços
de ensino, como existência de uma sede própria para a realização de oficinas, a compra de instrumentos musicais e o
envolvimento de mais mestres nesses projetos. Do mesmo modo, indicam-se outras ações de intercâmbio entre foliões,
como a realização de seminários e de encontros.
As folias estruturam o conjunto de elementos que conformam as festividades de São Sebastião na região de Marajó. Assim,
ações de salvaguarda voltadas para os aspectos de transmissão dos saberes relativos à execução das folias fortaleceriam
esse bem cultural como um todo.

CONCLUSÃO
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira; por ser essa celebração representativa da diversidade e da singularidade, na forma como se estrutura
e se desenvolve, com elementos próprios, específicos; e da unidade, na recorrência das expressões de devoção a São
Sebastião na região do Marajó; por ser essa celebração um elemento fundamental para a construção e afirmação da
identidade cultural marajoara e brasileira, pelos elementos que agrega e que legitimam suas práticas cotidianas; por ser
uma referência cultural dinâmica e de longa continuidade histórica; e por encontrarmos suficientemente apresentados
no presente Parecer os argumentos capazes de fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro das Festividades
do Glorioso São Sebastião na região do Marajó, no Livro das Celebrações, somos favoráveis a seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Brasil.
É este o nosso Parecer.
Brasília, 16 de setembro de 2013
Ellen Krohn
Técnica/Coordenação de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os demais encaminhamentos.
Em 18 de setembro de 2013
Claudia Vasques
Coordenadora de Registro
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

INTRODUÇÃO

F

oi com grande honra e prazer que recebi a designação, por parte da Presidência deste Conselho, para apresentar-lhes
nesta reunião o Processo no 01450.010235/2008-30, que trata do pedido de Registro, no Livro das Celebrações, da
Festividade do Glorioso São Sebastião na Região do Marajó.

Foto da esquerda:
Carla Belas, 2007.

Sinto-me extremamente motivada e, em certa medida, habilitada a emitir este Parecer, devido ao fato de ter visitado a Ilha
de Marajó em 2012, experiência que me marcou profundamente, ante o impacto face à pujança da floresta, à imensidão
das águas e ao contraste com a sensação de presença humana bastante rarefeita. Já em terra, foi possível perceber as
condições de vida adversas a que se referem os relatórios, particularmente a carência de serviços básicos de que sofre
a população local. A recente chegada dos arrozeiros vindos de Roraima constitui, segundo me relataram, o flagelo mais
recente, que veio se juntar à prostituição, à exploração sexual infantil e ao tráfico de drogas.
No pouco tempo em que permaneci na região, não tive ocasião de presenciar nenhuma festividade de santo; e a imagem
da cultura marajoara que tinha na memória, até me inteirar deste processo de Registro, era baseada no conhecimento da
cerâmica marajoara – cujos motivos estão tão presentes no estilo art déco em sua versão brasileira – e do carimbó, dança a
que fui apresentada na pousada onde me hospedei, em Salvaterra.
Confesso que – talvez como a maioria dos brasileiros – nunca tinha ouvido falar da Festividade do Glorioso São Sebastião,
como também não conhecia a Festa de Santana do Caicó, no Rio Grande do Norte, de cujo processo de Registro fui
relatora neste Conselho. Esses processos me revelaram como o universo das festas de santo no Brasil é rico e diversificado e
como sua função extrapola em muito sua dimensão de culto devocional, pois constituem elementos materiais e simbólicos
estruturadores da sociabilidade daqueles que as vivenciam, além de referências identitárias que se sobrepõem a tantos
outros recortes como origem, etnia, atividade etc.

A inscrição de um bem nos Livros de Registro do Iphan deve atender a uma série de critérios, sendo seu caráter de referência
cultural explicitamente reconhecido e aceito pelos grupos sociais a ele relacionados essencial para esse ato, mas não o
único. A esse critério, somam-se aqueles, definidos pela política de salvaguarda do PCI instituída pelo Iphan com a edição
do Decreto no 3.551/2000, que têm como objetivo definir limites no vastíssimo universo de “bens culturais de natureza
imaterial” passíveis de assim serem identificados em todo o Brasil, de modo a que a política federal de patrimônio cultural
possa efetivamente beneficiar todos os “diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” no seu legítimo acesso ao
direito à memória.

ORIGEM E ANDAMENTO DO PEDIDO
Em 2002, a Comissão Organizadora da Festividade do Glorioso São Sebastião convidou técnicos do Iphan a participar de
oficina de planejamento da festa para o ano de 2003, quando lhes solicitaram informações sobre os procedimentos do
Processo de Registro de um bem como Patrimônio Cultural Brasileiro. Face a esse interesse da comunidade local, a 2a SR
do Iphan (PA) propôs, no plano de trabalho para 2004, a realização do Inventário das Referências Culturais do Marajó.
Nesse sentido, foi iniciado, em 2004, o Levantamento Preliminar do Marajó – uma das seis mesorregiões do Estado do Pará
– que é formada pela união de 16 municípios e subdividida em três microrregiões: Microrregião do Arari, Microrregião do
Furo de Breves e Microrregião do Portel. Até o ano de 2009, essa pesquisa havia identificado mais de 800 bens culturais.
A relevância das festividades voltadas para a devoção a São Sebastião no Marajó, indicando a possibilidade de seu registro
no Livro das Celebrações, foi confirmada por ocasião da realização, coordenada pela 2a SR do Iphan, entre 2007 e 2009,
do INRC da Festividade do Glorioso São Sebastião, inicialmente focado no município de Cachoeira do Arari, seguido de sua
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extensão a toda a área do maior arquipélago fluviomarítimo
do mundo. Esse Inventário teve como produtos um DVD
denominado O Glorioso, o relatório final, o preenchimento
do banco de dados e o livro Folias de São Sebastião: um
estudo da transmissão musical.
Para dar sequência às ações visando à sua salvaguarda, foram
realizados, em novembro de 2007, os “Seminários sobre
a preservação da Festividade do Glorioso São Sebastião”,
com o objetivo de colher, junto à comunidade, subsídios
para a abertura de um possível processo de Registro.
O pedido formal de Registro da Festividade do Glorioso
São Sebastião de Cachoeira do Arari foi encaminhado ao
Presidente do Iphan pelo Presidente do Museu do Marajó
em janeiro de 2008, acompanhado de abaixo-assinado com
expressivo número de adesões – mais de 300 assinaturas
– e de cópias de trechos de atas de reuniões da Comissão
de apoio à Festividade de São Sebastião “que evidenciam
o interesse no Registro da festividade como Patrimônio
Cultural”. Em 6 de maio do mesmo ano, a Irmandade do
Glorioso São Sebastião da Ilha do Marajó encaminhou manifestação ao Ministro da Cultura, pedindo seu apoio ao pleito de
Foto:
Carla Belas, 2007.

reconhecimento, como Patrimônio Cultural do Brasil, das “Festas do Glorioso São Sebastião na ilha de Marajó”.
A complementação, em 2009, do Inventário iniciado em 2007, abrangeu outros municípios marajoaras, visando,
especificamente, a identificar e avaliar a ocorrência de festividades relacionadas ao culto a São Sebastião em outras
localidades além do Município de Cachoeira do Arari, de modo a visualizar o raio de “ressonância” (conforme conceituação
do antropólogo José Reginaldo Gonçalves) dessa devoção em todos os 16 municípios do arquipélago de Marajó. Foram
identificadas referências às celebrações em 12 municípios, sendo que em um deles, Ponta de Pedras, a festa não ocorre há
mais de 50 anos.
Esse material foi objeto da Nota Técnica no 24/09, de autoria de Luciana Luz, Técnica do DPI, em que é feito um sumário
do processo de “Pedido de Registro da Festividade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari” e onde se conclui
que “esses aspectos nos trazem questões sobre como esse pedido de Registro deva ser abordado, e, caso pertinente,
em que direção deverá ser encaminhada sua Instrução para que abarque toda esta complexidade tanto de significados
quanto de ocorrências.”
Esse Processo foi objeto de análise por parte da Câmara do Patrimônio Imaterial, em reunião realizada em 27 de novembro de 2009, quando foi constatada a necessidade de “complementação de informações”, visando a “avaliar a possibilidade de estender este pedido a todas as demais festas de São Sebastião da Ilha do Marajó”, com base em “manifestação das demais comunidades”. Em seguida, a então Diretora do DPI, Márcia Sant’anna, encaminhou ao proponente, o
Presidente do Museu do Marajó, ofício dando ciência dessas conclusões e solicitando as providências cabíveis para uma
reorientação do processo.
Entre 2010 e 2011, as Prefeituras de Soure, Afuá e Melgaço, assim como a Irmandade do Glorioso São Sebastião de
Cachoeira do Arari, em atendimento a solicitação da Superintendente do Iphan no Pará, produziram abaixo-assinados a
serem encaminhados ao Presidente do Iphan, visando a embasar a anuência prévia e informada a uma nova delimitação do
bem proposto para Registro em 2008, tendo colhido um total de 310 assinaturas.
Em 5/10/2011, a Superintendente do Iphan no Pará, Maria Dorotéa de Lima, encaminhou à Diretora do DPI/Iphan, Célia
Corsino, o Dossiê de Registro das Festividades de São Sebastião na Mesorregião do Marajó, acompanhado dos abaixo-assinados mencionados acima.
Esse material foi objeto de nova Nota Técnica, também de autoria de Luciana Luz, que sugere que “a definição do recorte
seja no sentido do Registro das Festividades de São Sebastião na Ilha do Marajó”.
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Na reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, realizada
em 30 de julho de 2012, a questão do recorte do bem a
ser registrado foi exaustivamente discutida, chegando-se
à conclusão de que o título seria “As festividades do
Glorioso São Sebastião na região do Marajó”, a ser atribuído
àquelas manifestações que se enquadrarem nos parâmetros
definidos por essa política pública em nível federal, como a
continuidade histórica de um mínimo de três gerações, ou
seja, 75 anos.
A partir desse momento, o processo seguiu os trâmites
regulamentares, como a reunião de documentação que
habilite o proponente, o Parecer da Técnica do DPI, Ellen
Krohn, o encaminhamento à Procuradoria Federal junto
ao Iphan para a publicação de Aviso no Diário Oficial e
a emissão de Parecer, e, finalmente, a designação desta
Conselheira para apresentar o processo ao Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural.

DESCRIÇÃO DO BEM
Desde os primórdios da colonização da Amazônia, no século XVI, a então Ilha Grande de Joannes era tida como território
atraente, mas inexpugnável. E foi somente por meio da atividade missionária, sobretudo dos jesuítas, no século XVII, que os
Nheengaíbas e os Aruãs, do tronco tupi, foram “pacificados”, garantindo, assim, a posse dos portugueses sobre a região. A
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esses missionários, atribui-se também a introdução, na ilha, da pecuária com gado vacum e de cavalos. Essa atividade ensejou
a vinda de escravos africanos para trabalharem nas fazendas, responsáveis pela introdução de expressões de suas culturas
de origem, até hoje também vivas na região. O historiador inglês Alfred Russel Wallace, que visitou a região em meados do
século XIX, assistiu nas fazendas a cultos religiosos de base católica conduzidos por velhos negros. A prática de cultos leigos,
desvinculados, portanto, da presença da diocese, tornou-se mais intensa após a expulsão da colônia, em meados do século
XVIII, dos jesuítas, e caracteriza, até os dias atuais, a vivência religiosa em várias localidades do arquipélago.
O culto a São Sebastião, guerreiro e mártir, morto no século III, em meio a cruéis torturas, a mando do imperador romano Diocleciano, é bastante difundido em Portugal, devido à sua associação ao rei D. Sebastião, desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, travada no norte da África no ano de 1578, o que lhe valeu a alcunha de D. Sebastião, o Encoberto. Santo protetor
contra as adversidades, por sua resistência ao martírio, a ele os devotos recorrem pedindo sua intercessão em causas difíceis.
Em Marajó, a devoção aos santos foi introduzida pelos padres missionários e, em suas múltiplas expressões, vem, desde
então, assumindo “cores locais”, tanto no seu modo de manifestação quanto nos bens a elas associados. Nesse sentido, as
imagens de santo ocupam um lugar central na expressão da fé por parte dos devotos. Essas imagens não estão apenas nas
igrejas, mas também nos lares das famílias que, em várias localidades, até hoje organizam as festividades em sua celebração.
A essas imagens, costumam ser associadas histórias sobre sua origem – sendo frequente a menção ao “achamento”,
como ocorre em tantos casos, entre eles o de N. S. de Nazaré pelo caboclo Plácido – e as graças e mesmo milagres por
elas propiciados. Aliás, a função da imagem na liturgia católica propicia uma relação mais íntima e afetiva com o santo,
ocupando na devoção um lugar especial, ao lado de outros bens “imateriais”, como as ladainhas, as folias, as procissões.
Outro aspecto da devoção a São Sebastião em Marajó é o papel que o santo assume enquanto padroeiro dos vaqueiros, na
região dos campos, e dos pescadores, seringueiros e agricultores, na região dos furos.
As festividades, embora concentradas no período de 10 a 20 de janeiro, na realidade têm início entre uma semana e seis
meses antes, quando ocorre o período preparatório chamado “esmolação”, que consiste na peregrinação de um pequeno
grupo de devotos, denominados “foliões”, pelas regiões ao redor do local da festividade, coletando donativos. Nessa
atividade, são recebidos nas casas, onde são alimentados, rezam ladainhas (às vezes, em latim), tocam folias. Os rezadores,
assim como os foliões, devem deter conhecimentos e talentos específicos para exercerem suas funções.
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Outra atividade preparatória consiste na derrubada dos mastros de madeira, símbolos de fartura e fertilidade da terra,
que são previamente cortados, pintados com as cores do santo, enfeitados com a bandeira deste, e, em alguns casos,
ornados com flores e frutos, sempre com a predominância do vermelho e do verde, as cores de São Sebastião. O ciclo
que envolve o ritual do mastro vai desde sua retirada da mata, sua ornamentação e seu cortejo até o local da festa,
seu levantamento e seu derrubamento o final desta. Esse ritual, que é acompanhado por bandas de música, fica sob a
responsabilidade dos juízes dos mastros – pois, em vários casos, podem ser dois mastros (dos homens e das mulheres)
ou três (das crianças).
Apenas onde não há terra firme o ritual do mastro não é realizado.
A Festa do Glorioso São Sebastião, que ocorre em várias cidades, mas que se realiza em toda sua plenitude na cidade
de Cachoeira do Arari, pode ser composta de diversos momentos: a) a procissão, que sai da última fazenda visitada
por ocasião da esmolação e que se encontra na porteira da cidade com os grupos que trazem os mastros, passando a
percorrer as ruas até a igreja (no caso de Cachoeira do Arari, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição); b) o cortejo
dos mastros e seu levantamento no arraial onde ocorrem as atividades profanas das festas; c) a procissão dos vaqueiros,
que se encerra com Missa Campal, quando ocorre a bênção dos animais; d) a procissão de encerramento e a derrubada
dos mastros.
Uma referência importante nas festas é a luta marajoara, praticada durante os festejos dos mastros e, durante o ano,
nos trabalhos de ferra do gado. Ocorrem também corridas de resistência, prova de argolinha, festas de aparelhagem etc.
Como é costume nas celebrações em geral, há alimentos típicos, como o leite de onça, bebida à base de leite de búfala e
álcool, e o frito de vaqueiro, carne de gado que, por ser cozida na própria gordura, pode ser conservada por mais tempo,
sendo, por esse motivo, própria para a alimentação dos que trabalham nos campos.
Levantamentos feitos durante os trabalhos de inventário permitem discriminar quais dessas (e também outras) atividades
ocorrem nas festas em cada uma das localidades onde foram identificados festejos em devoção a São Sebastião no Marajó.

DESAFIOS ATUAIS À CONTINUIDADE DAS FESTIVIDADES E SUGESTÕES PARA SUA SALVAGUARDA
Um argumento importante para a justificativa do Registro, além da inegável relevância do bem pelos inúmeros motivos já
apontados, são os riscos à sua continuidade, face aos benefícios que podem advir dessa forma de salvaguarda. Esses riscos
e dificuldades estão apontados nos vários relatórios que compõem o Dossiê.
A permanente tensão e, em alguns casos, os conflitos que costumam ocorrer entre os representantes eclesiásticos e os
responsáveis leigos pela organização das festividades têm sido recorrentes, como aconteceu nos anos 1960 quando, por
determinação da Prelazia de Ponte de Pedras, as peregrinações ficaram proibidas durante 25 anos. Outras situações que
têm contribuído para essa tensão têm sido, por exemplo: as advertências dos membros do clero quanto a eventuais abusos
durante as festas, sobretudo em relação ao uso do álcool, e suas consequências como brigas, tumultos etc.; a resistência da
Igreja à criação de irmandades a serem encarregadas da organização das festas; e o crescente lugar que as atrações leigas
vêm ocupando durante a realização da festa propriamente dita.
Ainda do ponto de vista da dimensão religiosa da festa, outro problema tem sido o crescente aumento dos evangélicos na
região, que, com isso, deixam de participar desse evento vinculado ao calendário católico e mesmo de permitir o acesso,
durante o período de esmolação, às terras de sua propriedade. Por outro lado, o surgimento, desde o Concílio Vaticano
II, das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) se, por um lado, tem contribuído para uma maior e mais efetiva presença da
Igreja na região, por outro teve, como efeito colateral, a ocupação de lugares, na vivência religiosa, que até então vinham
sendo de responsabilidade dos leigos, sobretudo dos rezadores. Além disso, como o aprendizado das ladainhas e folias
costuma ser feito pela transmissão oral, uma das consequências dessas mudanças tem sido a perda de partes valiosas dos
ricos repertórios musicais e cantados.
O eterno problema da pequena adesão das novas gerações às tradições mantidas por seus antepassados também ocorre
neste caso, agravado pela frequente migração de famílias para a capital ou outras localidades em busca de melhores
condições de vida. A essa situação, somam-se as dificuldades de infraestrutura já apontadas, nesse caso particularmente
dos meios de transporte para participar da festa.
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de 2007, na Cidade de Cachoeira do Arari, e que contaram também com a presença de representantes do Governo do
Estado do Pará, com o objetivo de incrementar a parceria das comunidades com o poder público. Nesses seminários,
foram apresentadas várias sugestões de grande interesse para a salvaguarda de aspectos fundamentais na realização
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Essas questões foram discutidas com as comunidades nos Seminários organizados pela 2a SR do Iphan em novembro

das festividades, como a continuidade das folias e ladainhas e o registro de seus repertórios, inclusive os mais antigos;
a possibilidade de remuneração dos mestres foliões, na medida em que precisam dedicar grande parte de seu tempo
às festividades; a introdução do tema da folias no ensino fundamental; e a formação de rezadores e foliões; além
de problemas pontuais, como a dificuldade de aquisição de violas, sendo proposta a organização de oficinas de
fabricação desse instrumento musical. Outra sugestão interessante foi no sentido de potencializar o aprendizado da
ladainha às mulheres.

JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO
A análise do mérito desta proposta – entenda-se esse termo não como atribuição de “valor excepcional”, critério que
não foi adotado nem no texto do Decreto 3.551/2000, nem na redação da Convenção da Unesco para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003 – ou seja, sua relevância, tem como base, como já foi dito acima, a adequação do
bem aos critérios definidos nos textos legais já citados e também na “jurisprudência” resultante da prática, consolidada
em resoluções e outros textos que divulguem determinados consensos por parte do DPI.
Um primeiro critério, ou melhor, um pressuposto, é a adequação do bem ao conceito de “Patrimônio Cultural”, conforme
expresso no caput do Art. 216 da Constituição Federal de 1988: “Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”.
Na avaliação do bem em questão, cabe levar-se conta também o parágrafo 1 do Art. 215: “O Estado protegerá as
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e dos outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional”.
Ou seja, a Constituição Federal em vigor reconhece a situação que mencionei na Introdução, relativamente ao conjunto
dos bens até então incluídos no repertório do Patrimônio Cultural Brasileiro, e explicita, no parágrafo acima citado,
grupos da sociedade brasileira que deveriam, a partir de então, merecer atenção especial, de modo a tornar aquele
repertório mais representativo de nossa diversidade cultural. Com o Decreto 3.551/2000, o Estado passa a dispor de um
instrumento legal para suprir essa carência.
No conjunto de bens já registrados, identificamos quatro bens localizados na região Norte do país e, entre esses, um
inscrito no Livro das Celebrações: o Círio de Nazaré. Entretanto, embora ambos constituam “festas de santo” introduzidas
no Brasil pelo colonizador, não poderiam ser mais diferentes em termos de sua visibilidade e alcance: enquanto o Círio
(que tive a oportunidade de ver, também com profunda emoção) chega a reunir cerca de dois milhões de pessoas de
diferentes procedências em Belém, durante a procissão que encerra as festividades, e tem atraído, sobretudo nos últimos
anos, a atenção da mídia, a Festa de São Sebastião realizada em Cachoeira do Arari tem reunido cerca de 10 mil pessoas
no período em que ocorre – de 10 a 20 de janeiro – oriundas, sobretudo, da região do Marajó e também do Estado do
Pará, mas, que eu tenha percebido, ainda não foi integrada ao calendário das grandes festividades religiosas nacionais.
O que quero dizer com essa comparação é que, embora tenham a mesma origem religiosa e ocorram na mesma região
do Brasil, do ponto de vista de sua configuração essas duas festas constituem referências bastante distintas em termos
de sua “relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira” (Decreto-lei 3.551/2000,
Art. 1o, Parágrafo 2o).
No meu modo de ver, a “relevância” das festas de São Sebastião no Marajó decorre não apenas do fato de serem
referências marcantes para os marajoaras, como por constituírem um testemunho ímpar do vigor da religiosidade
popular no Brasil, sendo, em seus rituais, organização e folguedos associados, criados e recriados ao longo de cerca de
um século pelos devotos, uma das expressões mais significativas da história, da cultura, e também do meio ambiente que
caracterizam uma região ainda bastante inóspita e tão pouco conhecida do resto do país.
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Nesse sentido, essas festividades são representativas não apenas da cultura marajoara, como podem ser consideradas
elemento indispensável para “assegurar uma melhor visibilidade do Patrimônio Cultural Imaterial e conhecimento de seu
significado”, contribuindo, assim, para “encorajar o diálogo no que diz respeito à diversidade cultural” (Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco, Art. 16).
Outro critério a ser levado em conta na avaliação de um pedido de Registro é o da “continuidade histórica do bem”
(Decreto 3.551/2000, Art. 1o Parágrafo 2o), que, no Brasil, se convencionou como sendo de, no mínimo, 75 anos (período
equivalente a três gerações). Ora, constam do Dossiê depoimentos que atestam a existência da festa, no caso da cidade de
Cachoeira do Arari e, também, em outras localidades, há mais de cem anos. Ou seja, existe uma base para que esse critério
esteja atendido.
O critério da anuência prévia e informada por parte dos detentores do bem foi plenamente atendido com os abaixo-assinados enviados pelo Museu de Marajó, pela Irmandade do Glorioso São Sebastião e por algumas Prefeituras.
Um critério expresso na Convenção da Unesco de 2003, e que o Iphan tem acatado em suas resoluções, é o do respeito aos
direitos humanos e às convenções internacionais de que o Brasil é signatário e que se aplica plenamente a esse bem. Existe,
inclusive, por parte dos proponentes, a expectativa de que o Registro possa vir a colaborar não apenas para a continuidade
das festividades – que, segundo depoimentos, acha-se ameaçada em alguns de seus aspectos fundamentais – como para a
preservação do meio ambiente e sociocultural que lhe serve de cenário e de contexto.
Finalmente, cumpre lembrar que esse bem, como tantas outras manifestações de natureza imaterial, não conta com outros
instrumentos legais – como patentes, indicações geográficas, direitos de propriedade intelectual – que possam contribuir
para sua salvaguarda. Reconhecer sua relevância para a memória da nação, colaborar para que as condições de sua
continuidade possam ser preservadas, dar-lhe visibilidade e explicitar os seus valores, significa também contribuir para o
enriquecimento da nossa história, aquela micro-história na qual a escala da observação é reduzida tal como ocorre com
o zoom de uma lente fotográfica, permitindo, assim, que se possa vislumbrar em detalhe toda a riqueza de significação
contida em uma manifestação bem delimitada no espaço e que tem ficado, para olhos externos, “encoberta” pelo manto
verde da floresta e isolada em meio aos meandros do arquipélago.
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Entre a impressão, a partir de um pedido de Registro, de que o bem proposto é passível de ser inscrito em um ou mais
Livros, e a construção mais adequada do bem a ser registrado, costuma ser percorrido um longo caminho, pavimentado
inicialmente pelos mapeamentos e inventários, mas também por consultas a outras fontes e aos próprios detentores – base
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CONSTRUÇÃO E RECORTE DO BEM A SER REGISTRADO

para as análises a serem feitas pelas instâncias técnicas e consultivas do Iphan.
Esse processo é comum a todo ato de proteção de um bem cultural pelo poder público, pois, também no caso do Patrimônio
Material, um tombamento pressupõe, entre outros procedimentos, a precisa delimitação do bem: no caso, por exemplo,
do imóvel isolado, o processo pode parecer mais simples (ainda que exija a definição do entorno a ser também protegido);
já no caso de conjuntos urbanos ou de paisagens, sabemos como essa definição é complexa, pois requer também a
consideração de vários fatores de outras ordens que não apenas a cultural.
Ora, em se tratando de “bens culturais de natureza imaterial”, sua preservação em termos do Registro visa não a garantir
sua integridade física, e, sim, a contribuir para sua continuidade, uma vez que se está tratando não de produtos, mas
de processos em constante transformação. Por esse motivo, essa construção é bem mais complexa, pois sua matéria
é o chamado “patrimônio vivo”, produzido e reproduzido por pessoas que, no tempo, têm sido responsáveis por sua
sobrevivência, e para quem essas manifestações fazem parte de suas vidas: a elas se vinculam valores como sobrevivência,
religiosidade, expressão estética, sociabilidade etc. Não é por acaso que a noção de “referência cultural”, que atualmente
se aplica a todo o universo do Patrimônio Cultural Brasileiro, foi elaborada, nas décadas de 1970 e 1980 do século passado,
a partir de experiências de trabalho no campo da vertente do então chamado “Patrimônio Cultural não consagrado”.
No caso do processo de Registro da Festividade de São Sebastião no Marajó, esse foi o aspecto mais discutido e polêmico,
mesmo porque já havia sido abordado, no âmbito do DPI, relativamente a outras festas religiosas, como aquelas em
louvor ao Divino Espírito Santo, que ocorrem em várias regiões do Brasil. Até o momento, a opção – a meu ver acertada
– tem sido de analisar cada caso, reunindo o máximo possível de informações. E, no caso das festas do Divino, foram
registradas separadamente a de Pirinópolis (GO) (2010) e a de Paraty (RJ) (2013). Também as outras festas de santo –
Círio de Nazaré (PA) (2004), Festa de Santana do Caicó (RN) (2010) e Festa do Senhor do Bonfim (BA) (2013) – tiveram
um registro individualizado.
O primeiro pedido que chegou ao Iphan, em 2008, foi da versão mais expressiva das festividades de São Sebastião no
Marajó: aquela celebrada na cidade de Cachoeira do Arari, que ocorre anualmente no período de 10 a 20 de janeiro, dia
consagrado ao santo no calendário católico. A organização e a realização dessa festa acham-se descritas em todos os seus
detalhes e dimensões no Dossiê e, no DVD, é possível perceber o profundo envolvimento de seus participantes. Entretanto,
com a extensão do INRC sobre a festividade de São Sebastião, em 2009, já mencionado, a toda Ilha de Marajó, foram
identificadas festividades análogas em outras localidades, algumas das quais atendiam ao critério de continuidade histórica
mínima de 75 anos. Ficou assim evidenciada a existência de uma rede de celebrações em torno do santo nos limites da
região do Marajó, se bem que diversas em suas manifestações, situação classificada no primeiro relatório de Luciana Luz
como “com certeza muito complexa”. A hipótese então levantada pela Câmara do PI em sua 15a reunião foi de que “a
Festividade de Cachoeira do Arari poderia ser entendida como referencial para as comunidades da ilha sem, entretanto,
excluir as demais expressões de devoção que aí ocorrem, o que corresponderia a uma ampliação do objeto de Registro”
(Ofício da então Diretora do DPI, Márcia Sant’anna, ao proponente).
O alentado Dossiê de Registro das Festividades de São Sebastião na Mesorregião do Marajó, de 2011, conclui que a
justificativa na construção do bem a ser registrado deve levar em conta
uma possibilidade de reforço sociocultural e uma possibilidade de contemplação de muitos grupos sociais por
políticas públicas que, além de reforçar e assegurar os meios de reprodução cultural, pode estar vinculado a
atividades geradoras de renda e profissionalização. Como grupos formadores da sociedade brasileira, são, portanto,
partes legítimas para terem seu patrimônio reconhecido como nacional.
O argumento mais consistente em favor da ampliação do objeto de Registro encontra-se, a meu ver, no seguinte trecho
do Dossiê:

455

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

A devoção a São Sebastião nas diversas localidades do Marajá constitui uma intrincada rede de comunicação e
trocas entre o movimento da festividade principal na sede do município e seu interior, como nas festividades das
sedes de Breves, São Sebastião da Boa Vista e Cachoeira do Arari. Ainda que no interior desses municípios haja uma
festividade própria ou uma representação da grande festividade da sede, há uma interlocução permanente entre
essas festividades menores do interior e aquelas da sede.
O segundo Parecer de Luciana Luz, de 2012, avalia a nova proposta à luz das características extremamente particulares da
Ilha de Marajó e a considera pertinente com base no raciocínio abaixo citado, sem relevar, no entanto, suas dúvidas quanto
ao recorte e à definição do bem:
Essa dinâmica local, definida pelas características geográficas, pelo isolamento das comunidades e pelos aspectos
históricos e de ocupação do território, possibilitou que a devoção a São Sebastião se concentrasse e se desenvolvesse
de forma específica na ilha do Marajó, e, consequentemente, se mantivesse viva.
Ou seja, uma das principais funções dessa devoção tem sido de estreitar os laços entre comunidades que, embora habitem
uma mesma ilha, têm encontrado, ao longo do tempo, dificuldades de toda ordem para entrar em contato e vivenciar
momentos de sociabilidade mais ampla.
Toda essa prudência me parece bastante justificada, tendo em vista as decisões anteriores quanto ao tratamento de bens
registrados no Livro das Celebrações, e, sobretudo, como chamou a atenção, durante a reunião da Câmara Técnica realizada
em julho de 2012, a então Coordenadora-geral de Salvaguarda do DPI, Maria Teresa Paiva Chaves, as dificuldades de acesso
e de condições efetivas de salvaguarda específicas da região, face ao compromisso que, a partir do Registro, o Iphan
passa a assumir em relação à preservação do bem. Finalmente, diante de todas essas ponderações bastante procedentes,
a manifestação da Superintendente da 2a SR veio reforçar a ideia, predominante entre os participantes, de que a melhor
solução seria registrar sem nomear localidades específicas, apenas especificando os critérios a serem atendidos, pois “há 10
anos o Iphan sequer era conhecido no Marajó e agora ele é demandado constantemente”. Ou seja, aos desafios a serem
enfrentados para a salvaguarda do bem se contrapõem os possíveis ganhos, para as comunidades locais e também para o
Iphan, com essa nova configuração do bem a ser registrado.

CONCLUSÃO
Uma melhor compreensão dos valores que, a meu ver, justificam o Registro das Festividades de São Sebastião no Marajó,
pode ser alcançada se inserirmos essa manifestação no conjunto dos bens que referem o calendário de festividades da Igreja
Católica já inscritos no Livro das Celebrações.
Esta festa não apresenta a “monumentalidade” do Círio de Nazaré celebrado em Belém, nem as configurações tão
particulares da Festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, ocasião em que ocorrem as Cavalhadas, ou da Festa do N. S.
do Bonfim, em Salvador, quando são lavados os degraus da igreja consagrada ao santo, em ritual associado ao candomblé.
Mesmo as Festas de Santana do Caicó e do Divino Espírito Santo, em Paraty, constituem eventos concentrados no tempo
(alguns dias) e, sobretudo, num espaço bem delimitado.
Certamente devem existir, por esse Brasil afora, inúmeras festas de santo que se assemelhem à celebração em Cachoeira do
Arari, tanto em sua escala quanto nos seus elementos e no envolvimento dos devotos – o que em nada diminui a relevância
e o valor do bem que ora avaliamos para Registro. Mas o que, no meu entendimento, constitui uma característica muito
particular – e daí a felicidade do recorte construído – desse bem que ora avaliamos, as festividades de São Sebastião em
Marajó, é a sua capilaridade em praticamente toda a ilha – território maior que alguns estados brasileiros – e o seu longo
ciclo de intensa preparação, que pode chegar a seis meses. Considero esses dois traços evidências de sua importância
enquanto referências fundamentais da identidade marajoara, como também de seu papel agregador na organização da
vida social e sobretudo espiritual dos habitantes da ilha.
O Brasil é uma nação relativamente recente, de enorme extensão e grande e rica diversidade cultural. Mas, se sua imagem
é fortemente marcada, para os brasileiros e também no exterior, muito de sua história ainda está para ser contada, e
muitas são as regiões de que pouco se sabe sobre o modo como foram ocupadas, especialmente a partir do ponto de
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vista de seus habitantes, tanto no passado quanto no presente. Essa observação é válida, sobretudo, para a região Norte
e nesta, principalmente, para terras como as do Marajó. Nesse sentido, não tenho a menor dúvida de que o Registro das
Festividades de São Sebastião em Marajó pode contribuir também o enriquecimento desse capítulo de nossa História,
tanto em função da fartíssima e detalhada documentação produzida quanto de seu lugar na construção, da “memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

Foto:
Carla Belas, 2007.

Por todos esses motivos, e embora o recorte do bem possa parecer ousado e mesmo temerário, por seus contornos fluidos e
imprecisos, tendo em vista especialmente os compromissos que o poder público passa a assumir, com o Registro, em relação
à salvaguarda do bem, não tenho dúvidas nem receio quanto à adequação da proposta tal como veio a ser formulada ao
final do processo. E, se a endosso neste Parecer, é porque ela se apoia em um levantamento de informações extremamente
minucioso, em que foram identificadas e descritas, com a precisão possível, as festividades que, naquele grande território
recortado pelas águas, atendem aos requisitos para sua inscrição no Livro de Registro das Celebrações.

Brasília, 27 de novembro de 2013
Maria Cecília Londres Fonseca
Conselheira
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PRODUÇÃO TRADICIONAL E PRÁTICAS
SOCIOCULTURAIS ASSOCIADAS À
CAJUÍNA NO PIAUÍ
PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo trata da etapa de Instrução técnica do processo no 01450.14375/2008-87 relativo à solicitação
de Registro do Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Piauí como Patrimônio Cultural Brasileiro, aberto neste
Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) em 30 de outubro de 2008. A proposta e a documentação foram
encaminhadas à Presidência deste Instituto, por meio do Ministério da Cultura. Esta documentação foi entregue ao Senhor
Ministro de Estado da Cultura, àquela época, Gilberto Gil, quando em viagem ao Estado do Piauí. A solicitação de Registro
foi realizada pela Cooperativa de Produtores de Cajuína do Piauí (Cajuespi) e abaixo-assinada por associados da cooperativa,
bem como produtores independentes e de outras associações que declaram o interesse e a anuência. Constam do processo,
além de correspondências de encaminhamento, os seguintes materiais e documentos:
> Pedido de registro, original e datado, encaminhado ao Presidente do Iphan, Ilmo. Sr. Luiz Fernando de Almeida;
> Fotografias impressas;
> Cópias de recortes de jornais sobre a cajuína e seu modo de fazer;
> Anexo I – a) relatório parcial pesquisa sobre o modo de fazer cajuína para o Iphan, 19a Superintendência –
primeira etapa;
> Anexo I – b) relatório parcial pesquisa sobre o modo de fazer cajuína para o Iphan, 19a Superintendência –
segunda etapa;
> Anexo I – c) relatório parcial pesquisa sobre o modo de fazer cajuína para o Iphan, 19a Superintendência –
terceira etapa;
> Anexo II – Dossiê de Registro da Produção Artesanal e das Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí
(versão digital);
> Anexo III – Cajuína cristalina. May Waddington. 2009. 18 min;
> Anexo IV – Cajuína cristalina. May Waddington. 2009. 31 min;
> Anexo V – entrevistas (versão digital);
> Anexo VI – CD de fotos legendadas;
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> Anexo VII – a) CD Fotos 1;
> Anexo VII – b) CD Fotos 2;

Foto da esquerda
e acima: Márcio
Vasconcelos, 2008.

> Anexo VII – c) CD Fotos 3;
> Anexo VIII – indicação do Legislativo do Deputado Frank Aguiar. Processo de Registro arquivado;
> Apenso I – DVD – vídeo sobre o modo de fazer cajuína;
> Apenso II – DVD – propaganda do Governo Estadual: VT – Um Estado que orgulha todos nós (2 min);
> Apenso III – OLIVEIRA, Antônio Carlos de; OLIVEIRA SERPA, Antônio Carlos. Projeto: “Estudo Multidisciplinar do
Caju. Pró-Memória”;
> Apenso IV – Seminário Multidisciplinar do Caju (transcrição);
> Apenso V – Projeto Cajuína do Piauí. Cajucultura – Informações Básicas. Implantação de Pomar e Aproveitamento
do Pedúnculo. Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí. 2006;
> Apenso VI – Fábrica de Vinhos Tito Silva & Cia. Oficina-escola de João Pessoa. 2002;
> Apenso VII – Encarte: “Riquezas do Piauí”;
> Apenso VIII – RIBEIRO, José Lopes. Cajuína: informações técnicas para a indicação geográfica de procedência do
Estado do Piauí. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2011.

HISTORICIZANDO O PROCESSO NO IPHAN
Conforme consta na Nota Técnica no 15/2012 (fls. 69-77), da técnica Diana Dianovsky, este Pedido foi formalizado em
fins de 2008, mas o debate sobre a patrimonialização da cajuína já era pauta, no DPI, desde 2007. Em Ofício Gab. FA
0174/07 de 28 de agosto de 2007, o Deputado Federal Frank Aguiar encaminhou ao presidente do Iphan a solicitação
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de Registro da “‘Cajuína’ – bebida típica do Nordeste, especialmente do Estado do Piauí”.1 Ainda que o proponente
deste pedido não fosse parte legítima para instaurar processo de Registro, segundo o Art. 1o do Decreto no 3.551/2000,
a então Gerência de Registro/GR – atual Coordenação de Registro/CR – avaliou que seria importante elaborar a análise
preliminar do pedido para orientar corretamente o Deputado Federal acerca dos procedimentos.
Assim, foi emitida a Nota Técnica no 20/2007, da técnica Ana Lúcia de Abreu Gomes, na qual sugeria que o proponente
realizasse a identificação dos grupos sociais específicos envolvidos na (re)produção deste saber e prática. A partir disso,
deveria encaminhar uma declaração formal de representante da comunidade produtora do bem que expressasse o interesse
e a anuência com a instauração do processo de Registro. Deveria ainda encaminhar mais informações históricas sobre o
bem e atender à documentação mínima exigida pela legislação vigente.
Essa solicitação para Registro, junto da Nota Técnica no 20/2007, foi levada para discussão na 9a reunião da Câmara do
Patrimônio Imaterial/CPI – atual Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial/CSPI – em fevereiro de 2008. Na ocasião, os
membros da Câmara deliberaram que se deveria registrar o “sistema cultural do caju”, que engloba a cajuína. O eixo
estruturante desta proposta deveria estar em concordância com a do Estudo Multidisciplinar do Caju que o Centro Nacional
de Referências Culturais realizou do ano de 1976 até 1979.
O pedido de Registro realizado pelo Deputado Frank Aguiar não teve continuidade, pois a documentação complementar
requerida não foi enviada. Em 2008, a então 19a Superintendência Regional do Iphan – atual Superintendência Estadual
do Iphan no Piauí – encaminhou uma proposta de Plano de Ação a fim de elaborar o Dossiê para Registro da Cajuína. A
justificativa pautava-se na recorrente demanda do Governo do Estado do Piauí à Fundação Cultural do Estado (Fundac) e à
19a SR, para que se reconhecesse a cajuína como possuidora de relevância cultural para o Estado.2 Somada a isso, consta
a indicação da “cajuína” como Patrimônio do Estado – e passível de ações de reconhecimento – no relatório do mapeamento
1. Processo administrativo no 01450.011228/2007-74. Cópia do processo consta no Anexo VIII.
2. Em maio de 2008, o Estado do Piauí declarou o Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Estado do Piauí como manifestação de relevante interesse cultural
por meio do Decreto no 13.068/2008.
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documental do Patrimônio Imaterial do Piauí – finalizado em 2007 e financiado através do Edital do Programa Nacional do

A então Gerência de Registro – atual Coordenação de Registro – esclareceu, em contato telefônico, que os recursos apenas
são viabilizados para Instrução de processo de reconhecimento quando há um pedido de Registro aberto formalmente no
Instituto. Dessa forma, foi sugerido que a então 19a SR entrasse em contato com a Cooperativa dos Produtores da Cajuína
– instituição mencionada na justificativa do PA – para construir, junto a essa (ou outra) entidade, um pedido de Registro.
A Superintendência realizou essa articulação e, em outubro do mesmo ano, foi encaminhada a solicitação em tela para o
“Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Piauí”.
Ainda em 2008, o DPI descentralizou R$ 60.000,00 para realização da Instrução técnica do Registro do Modo de Fazer
Tradicional da Cajuína. Os produtos previstos consistiram na elaboração de um Dossiê para o Registro e a produção de fotos
e documentário audiovisual que descrevessem o bem a ser registrado. A empresa contratada para execução da pesquisa foi
a MW Produções, e a coordenação da pesquisa ficou a cargo da antropóloga May Waddington.
Nesse momento, a então Gerente de Registro, Ana Claudia Lima e Alves, por meio do Memorando no 0706/08, de 17 de
dezembro de 2008, esclareceu a então Superintendente, Diva Maria Freire Figueiredo, que a pesquisa deveria incorporar as
sugestões que a Câmara indicou para o processo anterior de 2007. Dessa forma, o recorte do objeto deveria ser ampliado
para o complexo cultural do caju, abarcando toda a gama de saberes e práticas implicadas no cultivo, o beneficiamento
e o consumo dessa fruta. Informou, ainda, que o processo em tela estava em análise preliminar, aguardando apenas os
resultados da pesquisa para ser novamente submetido à Câmara do Patrimônio Imaterial.
Ao longo dos anos de 2009 e 2010 a pesquisa foi realizada – restringindo-se apenas ao modo de fazer cajuína – e os
relatórios parciais, encaminhados ao DPI. Em outubro de 2010, atendendo à solicitação da Superintendência, a Técnica
Fabíola Nogueira da Gama Cardoso e a colaboradora externa Ana Claudia Lima e Alves foram ao Piauí para tratar dos
encaminhamentos necessários para finalização dos produtos desse processo com os técnicos do Iphan e a equipe de
pesquisa contratada. Entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, foram remetidos a esse Departamento as fotografias, o
videodocumentário, autorizações de uso e imagem, o terceiro relatório parcial da pesquisa e o relatório final. Este último
se trata de texto descritivo e analítico sobre a manifestação cultural, configurando-se como o Dossiê Final para o Registro.
Junto com esse material foi encaminhada, através do Memorando no 006/11 GAB/Iphan/PI, a Informação Técnica no 01/11
Div. Téc. Iphan-PI, elaborada pelo técnico Ricardo Augusto Pereira (fls. 43-48). Neste documento, a Superintendência
informou que avaliou positivamente os produtos entregues pela equipe contratada. Pautando-se nos resultados da
pesquisa, a Superintendência solicitou também que se reconsiderasse a posição expressa na 9a reunião da Câmara do
Patrimônio Imaterial e que se prosseguisse com o Registro da forma como as associações e cooperativas de produtores de
cajuína solicitaram: o modo de fazer tradicional da cajuína do Piauí – ainda que esse Registro tenha, de fato, filiações com
as propostas dos Estudos Multidisciplinares do Caju.
Segundo argumento da Superintendência, ainda que os usos do caju sejam muito diversos, não são todos os saberes
e fazeres tradicionais associados ao caju que se tornaram uma referência cultural para os piauienses. Os resultados da
pesquisa apontam que é a cajuína, através dos seus modos de fazer e práticas de comensalidade, que confere sentido e
significado à construção da identidade piauiense, ajudando a estabelecer o sentimento de pertencimento entre indivíduos.
Na 20a Reunião da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial – CSPI (fls. 81-88), o recorte desse objeto de Registro foi
debatido com base nas argumentações colocadas na Informação Técnica no 01/11 do Iphan-PI, junto com as da Nota
Técnica no 15/2012 DPI. A CSPI compreendeu as questões indicadas pela Superintendência e pelo DPI e retrocedeu em
sua deliberação inicial acerca do recorte do objeto, retirando a indicação do Registro do complexo cultural do caju. Dessa
forma, deliberou pelo prosseguimento do processo de acordo com as sugestões da Nota Técnica no 15/2012 e corroborou
também a alteração do nome do bem a ser registrado para “Produção Artesanal e Práticas Socioculturais Associadas à
Cajuína no Piauí”.
O processo então retornou à Superintendência do Iphan no Piauí para realização de adequações na documentação da
Instrução produzida. Entre as adequações, está a revisão do Dossiê, a edição curta do vídeo e a autorização de uso de som
da música “Cajuína”, de autoria de Caetano Veloso e propriedade da Warner Chappell Edições Musicais. Concluídas essas
adequações, o processo retornou ao DPI para Parecer.
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A PESQUISA
O Dossiê de Registro da “Produção Artesanal e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí” como Patrimônio
Cultural Imaterial do Brasil foi produzido pela empresa MW Projetos Socioambientais LTDA, entre outubro de 2008 e
setembro de 2009. Além do mapeamento da feitura artesanal da cajuína no Estado do Piauí, foi realizado trabalho de
campo nos Municípios de Teresina, Altos, Monsenhor Gil, Água Branca e Amarante. Nesses municípios, também foram
realizadas filmagens para produzir vídeos e fotos. A equipe de pesquisa encontrou 120 unidades de produção3 da cajuína
distribuídas da seguinte forma: Água Branca: 8, Altos: 5, Amarante: 11, Aroazes: 1, Barra do Maratauã: 1, Bertolínia
1, Campo Maior: 1, Cristino Castro: 1, Corrente: 1, Esperantina:1, Floriano: 1, Ipiranga: 1, Jaicós: 1, Jardim Mulato 1,
Luís Correia: 1, Monsenhor Gil: 9, Parnaíba: 1, Palmeirais: 1, Pau D’Arco: 15, Picos: 10, Pimenteiras: 1, Piracuruca: 1,
Regeneração: 8, São João do Piauí: 1 e Teresina: 36.
O trabalho teve início ao final da safra do caju, com viagens de campo destinadas a documentar as atividades relacionadas
à produção da bebida que só ocorrem nesse período. O Dossiê sistematiza os dados contidos nos relatórios parciais
de pesquisa, bem como analisa e reflete sobre os dados levantados, contemplando as diferentes dimensões simbólicas
encontradas no universo cultural da cajuína.
A pesquisa buscou responder algumas questões-chave para a compreensão da produção cajuína enquanto referência
cultural e suas práticas socioculturais: (1) há quanto tempo se produz cajuína nas regiões apontadas; (2) quais fatores
históricos contribuíram para que a cajuína se tornasse objeto de identidade piauiense; (3) como e quando se constitui a
identificação do piauiense com a cajuína; (4) quem são os agentes tradicionalmente envolvidos na cadeia produtiva da
cajuína e de que forma se inseriram novos agentes; (5) como se insere a produção local no mercado nacional e internacional,
e as interferências de demandas exógenas.
Para elucidar tais questões, a equipe de pesquisa buscou encontrar possíveis origens da produção dessa bebida e das suas
especificidades, tal como ela é referenciada por seus produtores mais antigos. A pesquisa para Instrução desse Processo de
Registro, como se pode compreender do material apresentado, buscou não apenas desvendar os significados atrelados ao
modo de fazer como referência cultural para determinados grupos da sociedade piauiense, como também mapear de forma
mais ampla outros grupos e atores, mais recentemente inseridos ao cenário da produção da cajuína no estado do Piauí.
Cabe ressaltar que a pesquisa, embora tivesse um escopo inicial abrangente, concentrou-se de forma majoritária na
elaboração de dados que pudessem situar historicamente a cajuína no contexto de constituição do Estado do Piauí;
na identificação dos saberes associados à produção da cajuína; e, ainda, no mapeamento dos processos atuais de inserção
da bebida no mercado. Tal recorte não impossibilita o prosseguimento do processo de Registro, mas torna necessária a
realização de outras pesquisas específicas, de modo a gerar mais subsídios para as ações de apoio e fomento posteriores ao
reconhecimento, assim como ampliar a documentação sobre o bem cultural.

QUESTÕES DE ORIGEM E AUTENTICIDADE RELACIONADOS À CAJUÍNA
Logo de início, a equipe de pesquisa se deparou com questionamentos sobre a origem da cajuína como “bebida piauiense”.
Fernando Furlani, produtor industrial da cajuína no Ceará, soube da realização desta pesquisa e enviou material que
apresentava a cajuína como uma invenção de Rodolfo Teófilo, baiano radicado no Ceará, em fins do século XIX.4 Rodolfo
Teófilo é reconhecido publicamente no Ceará como inventor da cajuína. Na última década do século XIX, ele aplicou a
técnica francesa de Appert (pasteurização no banho-maria) à bebida que era produzida na região. Ele cunhou o termo
cajuína e o registrou, tornando a bebida muito conhecida no Ceará (Dossiê Descritivo, p. 19).

Foto da esquerda:
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Este dado passou a ser debatido pela equipe, haja vista a presença de uma memória coletiva que aponta para a cajuína
e seus diferentes usos como um costume que “sempre existiu” na região do Piauí, desde “tempos imemoriais”. Nesse
sentido, a pesquisa incorporou, como importante preceito da investigação, o papel dinâmico da memória coletiva e sua

3. Para uma apreciação da forma de categorização que a equipe de pesquisa utilizou e distinção entre unidade de produção e produtor individual, ver Dossiê
Descritivo, p. 125.
4. O material em questão era o livro SOMBRA, Waldyr. Rodolfo Teófilo: Um varão benemérito da pátria. Fortaleza: Centro Gráfico da Secretaria de Educação,
Ciência e Tecnologia de Maracanaú, 1997.
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função na formação de identidades no mundo contemporâneo. Logo, a questão da origem da bebida passa a conduzir
à compreensão dessa produção como fenômeno cultural, buscando averiguar se se trata de uma “invenção datada”
e disseminada ao longo do tempo, ou de uma bebida derivada de bebidas etílicas indígenas, portanto tradição desde
“tempos imemoriais”.
As observações dos entrevistados da pesquisa no Piauí indicam uma diferença acentuada nas técnicas de fabricação entre os
dois estados, com maior simplificação da técnica no Piauí. No entanto, existe abundância da produção no Ceará, e em menor
quantidade no Maranhão, associada à expansão de famílias piauienses pela região contígua ao Piauí. Também foi reportado
que a produção que existe no Rio Grande do Norte é muito diferente, não clarificada, mais parecida com o vinho de caju.
As defesas especulativas de uma “origem piauiense”, segundo o Dossiê, em nada negam a possibilidade da técnica de
pasteurização da bebida pelo método Appert ter sido, de fato, aplicada ao suco clarificado do caju na forma de uma
“inovação” (mais do que uma “invenção”), por Rodolfo Teófilo no Ceará, nas datas indicadas. Contudo, o que se buscou
elucidar, mais do que a origem datada dessa produção, foi a difusão deste saber fazer e a importância social e simbólica
que a cajuína passou a ter, ao longo do tempo, para determinados grupos sociais no Piauí. Essa é uma questão de fundo
importante, pois é deveras comum o uso equivocado da noção de autenticidade ou origem em processos de Registro de
Patrimônio Cultural Imaterial.
O Registro como Patrimônio Cultural Imaterial não é um “selo de origem” ou uma “declaração de autenticidade” de uma
manifestação cultural. Um dos preceitos básicos do Registro é a reavaliação do bem e revalidação do título a cada dez
anos, uma vez que essas expressões culturais são dinâmicas e processuais, contemplando mudanças e modificações em
suas performances.
Assim, corroboramos a conclusão da equipe que “a questão da origem cearense ou piauiense da cajuína não é tão vital para
o processo de Registro quanto o é a forte identidade que se estabeleceu com a bebida, na região do médio Parnaíba e de
Teresina” (Dossiê Descritivo, p. 26). Avaliamos também que, mesmo que a origem da cajuína seja cearense, isso não impede
a declaração da Produção Artesanal e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí como Patrimônio Cultural do
Brasil, uma vez que não se aplica o conceito de autenticidade ou originalidade.

A CAJUÍNA NO PIAUÍ 5
Conforme descrito no Dossiê de Registro:
A cajuína é uma bebida não alcoólica, feita a partir do suco do caju separado do seu tanino, por meio da adição
de um agente precipitador (originalmente, a resina do cajueiro, durante muitas décadas a cola de sapateiro e
atualmente, a gelatina em pó), coado várias vezes em redes ou funis de pano. Esse processo de separação do tanino
do suco recebe o nome técnico de clarificação, e o suco clarificado é então cozido em banho-maria em garrafas
de vidro até que seus açúcares sejam caramelizados, tornando a bebida amarelada, podendo ser armazenada por
períodos de até dois anos. Normalmente, as garrafas de cajuína são produzidas em pequenas unidades familiares
de fundo de quintal, e mesmo com a ajuda de homens e de vários membros da família e empregados, as atividades
são capitaneadas por mulheres, muitas vezes recebendo o seu nome (Cajuína Dona Dia, Dona Júlia, Dona Jesus, Lili
Doces, da Vovó, Cajuína da Vovó Lia etc.) (Dossiê Descritivo, p. 12).
O modo de feitura e as práticas socioculturais associadas à cajuína são bens culturais que emergem junto com os rituais de
hospitalidade das famílias proprietárias de terras no Piauí, ainda no período de modernização6 do estado. As garrafas de
cajuína, atualmente também vendidas, eram, na maior parte das vezes, dadas de presente ou servidas às visitas, e ainda
oferecidas em aniversários, casamentos e outras comemorações.

5. Todas as descrições sobre a produção da cajuína e suas práticas estão baseadas no Dossiê Descritivo e demais produtos da Instrução técnica, quando não
indicado o contrário.
6. Cabe mencionar que, na pesquisa elaborada para o Dossiê, esse “período de modernização” é entendido como um longo intervalo temporal, cujo marco
inicial é a criação de Teresina, passando pela Belle Époque do fin-du-siècle, chegando até meados do século XX, com a apropriação da cajuína como símbolo
dessa modernidade. Podemos considerar que, no referido texto, ele possui o papel de demarcar uma ruptura entre dinâmicas sociais relativas a um modo de
vida colonial e rural, e outro, citadino e republicano. A relação específica da ideia de modernidade com cada um desses períodos históricos, entretanto, para
ser compreendida, teria que ser tratada em outro estudo, de forma mais detalhada.
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Mesmo sendo uma bebida, ela assume o simbolismo de alimento, sendo inscrita na mesma tradição dos doces, bolos,
biscoitos e outros saberes prendados cultivados para abastecimento do lar no Nordeste. Seu consumo constitui um ato de
degustação, geralmente acompanhado de comentários e comparações sobre as qualidades daquela garrafa da bebida. Os
comentários ressaltam sua cor, sua doçura, sua cristalinidade, sua leveza ou sua densidade, qualidades que derivam tanto
do caju escolhido quanto das técnicas de cada produtora. A essas referências se direciona o sentimento de pertencimento
aquele grupo ou família produtora, bem como das redes familiares pelas quais a cajuína circula, reforçando os laços entre
seus membros.
No panorama atual, novos agentes econômicos, institucionais, técnicos, políticos e de fomento foram inseridos no universo
de produção da cajuína. O Piauí transformou-se em um dos maiores produtores de castanha-de-caju do Brasil, deixando
grande excedente de produção de frutos/pedúnculos não aproveitados. A Emater passa a desenvolver atividades de geração
de renda em assentamentos da reforma agrária e no interior do Estado, capacitando novos produtores para produção de
cajuína. O governo estadual oficializa o reconhecimento da bebida e esforços coordenados por vários agentes que buscam
a Certificação de Origem Geográfica da cajuína.7
O cenário da globalização também proporcionou uma forte demanda por produtos com valor agregado por apelos
regionais. Nessa direção, o mercado de bebidas naturais ganha espaço e concorre com outros produtos industrializados,
como os refrigerantes. Assim, a Instrução deste processo de Registro pretendeu dar conta tanto do ambiente no qual os
saberes associados à cajuína surgem quanto a campo atual de sua produção no Estado com a inserção de novos atores,
bem como os símbolos de identidade e pertencimento que se estabelecem como referência cultural para os piauienses.

FORMAÇÃO DA SOCIEDADE PIAUIENSE E O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA CAJUÍNA COMO
ELEMENTO IDENTITÁRIO
O Dossiê tem como pressuposto a tese de que a incorporação da cajuína como prática referencial para determinados
grupos sociais – e posteriormente, para todo o Estado – tem relação direta com o modo específico pelo qual se constituiu a
sociedade piauiense e, por esse motivo, dedica muitas de suas páginas para caracterizar seus processos históricos.
Segundo o texto, a consolidação do que hoje compreende como o Piauí e seus polos de difusão social e cultural – como
Teresina e Parnaíba – foi marcada por violentos conflitos interétnicos, disputas entre oligarquias e intenso etnocídio,
configurando uma sociedade de aguda clivagem social. Os grandes latifúndios se originaram de sesmarias concedidas a
portugueses e, principalmente, aos bandeirantes mamelucos. Estes dizimaram grande parte das populações indígenas e
incorporaram os sobreviventes às suas forças bélicas para novos confrontos, esvaziando, assim, as terras das populações
locais originárias. Em um segundo momento, formam-se as fazendas de gado que alimentaram os monocultores de
Pernambuco e Bahia.
Esse ambiente8 se caracterizava por extrema rusticidade, pobreza material e grande dispersão populacional, em razão das
grandes extensões de terras, dificuldade de acesso e distância entre seus núcleos. Havia pouca disposição dos líderes locais
para a instalação de vilas que abrigassem o aparato jurídico, câmaras e outros prédios que representassem a adesão às
instituições da Coroa Portuguesa. Essa situação pouco propícia à formação de vilas pode ser demonstrada pela dificuldade
e pela morosidade com a qual se formou a cidade de Oeiras, a mais antiga do estado.
Os motivos locais para tal relutância perpassam a natureza das atividades econômicas desenvolvidas, que exigiam a presença
dos pecuaristas e seus trabalhadores junto ao gado, ao invés de instalados em vilas. Esse não parece ser um caso isolado
de imposição da estrutura administrativa da Coroa sobre a autonomia dos sertanistas, bem comum em todo o território
brasileiro. Entretanto, cabe ressaltar que a distinção histórica do Piauí reside no fato de esses poderes locais terem mantido
sua autoridade inabalada por mais tempo, até o início do século XX.

7. O Registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor
intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única
em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how ou savoir-faire). O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) é a
instituição que concede o registro e emite o certificado. Fonte: http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica. Acesso em:
3 abr. 2014.
8. Fim do século XVII e início do século XVIII.
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As vilas foram criadas por determinação da Coroa para servirem como pontos políticos/administrativos da Colônia. A tensão
entre senhores de terras e o governo da metrópole continuou até o período da independência. A adesão à burocracia
político/administrativa se deu de forma muito gradual, criando vínculos entre a Coroa e aliança entre famílias, formando
as oligarquias. Esse novo grupo de privilegiados não obedecia, necessariamente, a observação de “boas linhagens”,
empregando por vezes vaqueiros e criadores, mamelucos, que residiam no Piauí e entravam para esses grupos por meio de
matrimônios e trocas entre poderes instituídos localmente.
Após um longo período de formação das famílias nucleares possuidoras de sesmarias, os descendentes dos casais sesmeiros
criaram uma rede de relacionamentos de parentesco por meio de casamentos legítimos, de forma a evitar a dispersão
do patrimônio territorial conquistado ou mesmo ampliá-lo. Assim, o casamento legítimo estava restrito à elite e a seus
interesses de perpetuação do patrimônio. Os nubentes eram selecionados entre descendentes de famílias proprietárias de
terras, gado e escravos; pessoas que se aventuravam no sertão em condições de adquirir com sucesso terras; ou forasteiros
de descendência portuguesa que chegavam para ocupar cargos políticos/administrativos.
A condição para participar deste “mercado nupcial” restrito era ter “o reconhecimento de que [...] apresentava os atributos
essenciais e específicos que a tornava credenciada a pertencer a esta camada. Consequentemente, quem não pertencia ao
contingente de candidatos a nubentes era considerado de nível social inferior” (BRANDÃO apud Dossiê Descritivo, p. 40).
Assim, as famílias mais antigas, com um bom número de filhos no casal tronco, tinham maiores chances de se projetar na
sociedade local. Em um segundo momento, contraíam matrimônio com outras famílias, cobrindo espaços geográficos onde
a família detinha poder econômico e político.
Com a instalação da máquina político-administrativa, o escopo dessa influência aumenta. A elite agrária se especializa
e desenvolve competências no serviço público, estendendo uma ampla rede de relacionamentos pelo país, por meio de
estudantes ou funcionários lotados em outros estados. Sem se desfazer ou desprender dos fortes vínculos com o lugar
de origem, preservam sentimentos de solidariedade e reciprocidade nas obrigações para com familiares e conterrâneos.
As redes familiares concentram quase que inteiramente a ordem econômica, social e legal, ao final do período colonial. O
prestígio característico desse grupo de status está identificado ao poder econômico e militar dos potentados, que passaram
a ocupar os cargos do aparelho jurídico-administrativo.
A literatura e a bibliografia levantadas na feitura do Dossiê indicam manifestações de “força e poder” como elementos
de caracterização e legitimação desses grupos proprietários de terras. Esse cenário começa a se modificar, entretanto,
com a construção de Teresina, que promove uma reorganização dessa elite local frente ao surgimento de outros atores
sociais, levando a uma maior hierarquização da sociedade e à necessidade de outros rituais de diferenciação social, que
caracterizem a pertença a grupos de status, marcados pela distinção, que se traduz em elementos como “brilho social,
educação e fineza”.

466

LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES

Teresina foi, aos poucos, se descortinando como uma espécie de metrópole do sertão piauiense, reunindo
representantes de famílias de todas as outras paragens. Apesar de termos encontrado, na literatura, questionamentos
teóricos sobre uma “falta de identidade” (VILHENA, 2003) oriunda do fato de Teresina ser uma cidade construída
artificialmente e de forma planejada, com a intenção de se constituir como a nova capital do Piauí em 1852, nos
pareceu haver – ao contrário – um papel especial que a cidade de Teresina desempenhou como constituidora
da sociedade piauiense, precipitadora da ideia existencial que constitui unidade à “nação” piauiense moderna e
formadora de sua identidade (Dossiê Descritivo, p. 33).
Segundo a pesquisa, a construção da nova capital, em 1852, teve maior eficácia na construção de uma unidade social e na
adesão ao governo central do que tentativas anteriores. Além do fortalecimento das instituições estatais e da emergência
do ideário “modernizador” como marco de distinção do viver na cidade, as novas sociabilidades e os modos de ser que se
constituíram nesse contexto estão intimamente relacionados com os processos de construção da identidade piauiense e os
grupos produtores de cajuína.

A instalação de Teresina e a “modernização” do Piauí
A fundação de Teresina como uma nova e planejada capital se apresenta como um marco de novos tempos. A ordem legal
começa a prevalecer sobre o poderio dos potentados locais, agora incluídos na ordem institucional do Estado, e se estende
sobre o território piauiense. É notável o fato da construção da cidade se dar após o período de maior e mais violento conflito
entre oligarquias da região. Teresina foi artificialmente construída para ser a metrópole do sertão piauiense, como estratégia
para fugir do jugo comercial maranhense e, indiretamente, do golpe final na falta de adesão da oligarquia local ao projeto
nacional do Império.
As famílias que migraram para Teresina eram oriundas, predominantemente, da região imediata e da região de Oeiras. As
referências à vida em Oeiras ou à estrutura da civilização piauiense nos comunicados dos agentes da Coroa ou nos relatos
dos viajantes reforçavam a ideia da falta, da pobreza, da rusticidade e da forte mestiçagem. A literatura piauiense apresenta
que, com o advento da construção de Teresina, a vida social que se constitui em torno dela e as noções de prestígio
irrompem com uma nova e significativa força.
Onde antes encontrávamos correspondências dos representantes da Coroa eivadas de preconceito racial e social,
criticando a miscigenação e a falta de segregação entre os locais e indicando a falta de fidalgos disponíveis para
receber as honrarias que Sua Majestade pretendia distribuir, subitamente passamos a nos deparar com uma esfera
de honrarias e gestos de prestígio que parecem planar por sobre uma realidade de pobreza e rusticidade, como
se a ignorasse, ainda que tal realidade teime em se fazer presente nos registros, ora como crítica social, ora c
omo elemento de especificidade regional (Dossiê Descritivo, p. 50).
Mesmo com o isolamento ocasionado pela dispersão da população rarefeita e as grandes extensões territoriais – bem
características do modelo de pecuária extensiva piauiense –, a elite local9 emulava aquilo que existia naquele momento
histórico. Era formada por um pequeno grupo cujo poder aquisitivo permitia o contato fragmentado e reprodutivo com
transformações culturais trazidas pela modernidade.
Instalavam-se, assim, as contradições na jovem cidade: vivia-se a proliferação de eventos sociais e de divertimentos que
envolviam o refinamento e as discussões intelectuais sofisticadas, ao mesmo tempo que era marcada pela escassez e pela
pobreza, atraindo despossuídos com seu sonho de redenção. Acomodava, em seus primeiros 50 anos, uma população de
cerca de 30 a 40 mil habitantes, em que apenas sete ou oito ruas possuíam casas de telhas e mais de dois terços desta
população se abrigava em vasto casario de palha.
A literatura produzida à época revela uma cidade que “nasce embriagada de si mesma”. Conjectura-se o fato de a cidade
ser construída artificialmente a uma possível falta de sedimentação de laços culturais que promovam uma identidade própria,
especialmente em face da intensa exposição de informações sobre o mundo da modernidade. Inversamente, a historiografia

9. A constituição dessas famílias em uma elite local está problematizada e caracterizada no Dossiê Descritivo (p.38-50). Este conceito foi central para a
construção da análise da produção e o consumo da cajuína na pesquisa de Instrução do Registro e, por esse motivo, o utilizamos esta categoria no Parecer.
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aponta justamente para uma condição da sedimentação desses laços culturais como uma preocupação de
resgatar a “civilidade” de Teresina. Existe certo fascínio por essa nova sociabilidade pública, citadina e republicana,
que concentra nos bailes, passeios, carnavais, cinema e teatro uma nova vida cultural local que encontra seu
ápice nos anos da Belle Époque. Consolida-se, paulatinamente, o mercado do “prestígio negociado na arena
pública”, e não mais na intimidade da sociabilidade praticada pelas famílias no isolamento das fazendas.
É nessa arena pública que a cajuína irá ser alçada como elemento de distinção de uma determinada elite local,
e décadas mais tarde, por um processo de ressignificação, elevada a símbolo do Estado do Piauí.
A nova cidade que desperta tantos amores representa aqui um “portal”: o sertão rústico (o fora, espaço
do isolamento) é superado pelo dentro, das residências e da civilidade urbana. Mas o “portal” transita
também no sentido inverso, na relação com a sociedade nacional: o dentro passa a ser constituído pelas
características culturais locais diferenciadas e o fora torna-se o conhecimento sobre a modernidade e novas
ideias que mudarão o comportamento local (Dossiê Descritivo, p. 54).
Esta nova identidade sedimenta-se tanto no desejo de afastar-se da rusticidade no sentido do refinamento/
modernidade (fora) quanto no apego ao seu grupo de pertencimento (dentro), limitado pela intimidade da
vida privada compartilhada no nível local, pela segurança e pelo conforto do universo familiar. A civilidade
se impõe sob o estabelecimento de novos comportamentos. Nesse processo, a cajuína se insere como um
dos elementos dos rituais de hospitalidade distintivos desses grupos, que encontram, até mesmo, nas suas
características físicas, como pureza, limpeza, transparência, cristalinidade, beleza da cor e doçura, o emblema
dos valores de distinção que se deseja promover, em contraponto com a rusticidade da qual se deseja afastar.
Ao mesmo tempo, a cajuína detém características regionais específicas de “coisa nossa”, “coisa da terra”,
elemento capaz de reforçar a identidade local.
Assim, a cajuína se insere como componente da hospitalidade doméstica, na qual se produz cajuína para
oferecer no circuito familiar aos amigos e às visitas ilustres da casa. Era dada como presente para as visitas,
em especial para os “filhos da terra que retornam à casa” depois de longos períodos fora do Estado por
motivos diversos (estudos, emprego no serviço público, migração etc.). Além de servida a todos os visitantes,
também estava presente em festas de aniversário, casamentos e outras celebrações, sendo conhecida como o
Champagne do Piauí. Ao ser oferecida em taças de cristal e bandejas de prata, utensílios presentes somente
nas casas de maior notoriedade, ganhava um prestígio ainda maior de alimento diferenciado, “ritual”, vedado
a pessoas e grupos que não apresentassem os requisitos necessários de distinção e poder aquisitivo.
Esses rituais de hospitalidade marcam a rede de relações entre as famílias e organizam o lócus de alcance desse
grupo distinto. A questão da produção da cajuína atrelada a um saber da “elite” se apresenta nos discursos
de algumas entrevistadas, bem como as condições que se colocavam e as possibilidades de produção. Como
está indicado no Dossiê Descritivo (p. 30):
Além da pesquisa bibliográfica, passamos a introduzir nas entrevistas perguntas, diretamente relacionadas,
aos segmentos sociais que faziam a cajuína. Surgiram respostas relativas às condições necessárias à produção
da cajuína como, por exemplo, a propriedade de terra onde houvesse cajueiros, o poder de compra de
garrafas de vidro e capacidade de financiamento do trabalho. Tais condições de possibilidade definiam
a agência principal dentro das famílias proprietárias de terra e/ou abastadas, em um período em que a
clivagem social era praticamente absoluta (“naquela época pobre era pobre mesmo [...] não tinha nem como
comprar garrafas”).
Segundo a Instrução desse processo de Registro, na hospitalidade doméstica brasileira a mulher assumiu
papel essencial. Nesse contexto, chamou atenção os valores atribuídos a esse papel da mulher como
produtora “prendada”, não apenas da cajuína, mas também de doces, compotas, biscoitos, bolos e outros
produtos de abastecimento familiar, assim como outras artes manuais, como costurar e bordar. Devemos
observar que a cajuína parece derivar do modo de fazer, principalmente dos “doces de época”. O tempo
rememorado pelas senhoras entrevistadas é marcado por esse papel social feminino voltado à produção dos
bens básicos necessários.
Foto: Márcio Vasconcelos, 2008.
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trabalhadora, eficiente, boa gerente no comando dos empregados, capaz de fazer muitas atividades ao mesmo tempo.
Fosse contribuindo com o suprimento da família ou para o rendimento monetário – algumas das senhoras entrevistadas
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Entre os entrevistados, no entanto, essa noção também estava atrelada a outros valores, como o de ser esforçada, enérgica,

se orgulhavam de nunca terem precisado vender a cajuína; outras revelaram como vender garrafas da bebida ajudou em
momentos de dificuldade.
É possível que esse valor positivo atribuído à produtividade derive dos tempos em que as famílias viviam dispersas e
isoladas nas fazendas, longe dos grandes centros de consumo, quando a capacidade de aproveitar e não desperdiçar a
produção de frutos e alimentos locais incrementava a produção dos bens básicos necessários ao cotidiano familiar. Além do
aproveitamento de recursos naturais disponíveis, a possibilidade de se tornar produtiva dentro desse sistema requer o saber
fazer, o saber organizar a atividade em conjunto, agregando parentes e administrando empregados.
Nesse sentido, o modo de fazer cajuína é uma atividade que pode envolver toda a família. Entretanto, a mulher aparece em
posição de destaque no processo mais tradicional de produção. Ainda que se tenha observado a presença de homens, eles
estavam mais relacionados com atividades de maior esforço físico, como colher e carregar frutos, bem como nas atividades
mais inventivas, como criar e aperfeiçoar instrumentos e “engenhocas” para moer os frutos, filtrar e levar garrafas ao fogo.
A análise que a equipe de pesquisa empreendeu sobre a formação da sociedade piauiense confirmou que hierarquia social
e família extensiva são instituições marcantes da cultura local. Entretanto, a rigidez dessas estruturas pode ser relativizada,
deixando entrever a mobilidade social existente. A questão de cajuína ser um bem cultural relacionado (mas não exclusivo) à
elite, como indicamos anteriormente, é problematizada ao se pontuar em que consiste essa “elite” a que a Instrução se refere.
No entanto, a cajuína não está restrita à elite, e o conceito de elite aqui apresentado será construído para ser, em
seguida, relativizado. Afinal, tanto nas viagens a campo assim como nas demais entrevistas em Teresina, percebemos
que havia diferentes categorias de senhoras proprietárias de terra. Por elite, não identificávamos apenas os muito
ricos e portadores de elementos de distinção (alta sociedade), mas também as senhoras produtoras nos municípios
do interior do Estado, em casas bastante simples, que poderíamos classificar como de classe média baixa. Assim, a
condição de proprietária de terras não implicava diretamente a distinção alta sociedade, visto que as encontramos de
diferentes níveis educacionais, diferentes níveis de riqueza aparente e de distinção social. Havia também as senhoras
pertencentes às famílias de sitiantes, proprietários de pequenas parcelas de terra para a prática da agricultura nas
proximidades das cidades maiores, tanto de propriedade antiga quanto adquirida mais recentemente como áreas de
lazer. Mesmo as senhoras que não se apresentavam como grandes damas, também pareciam estar confortavelmente
inseridas em uma situação de segurança, fornecida pelo forte tecido familiar, amparadas por vários filhos, netos,
noras, muitos dos quais empregados no serviço público de menor escalão (técnicos, policiais etc.) em uma família
extensa, cujo raio de influência e solidariedade se estendia normalmente além das fronteiras do Piauí, e no qual o
seu papel de produtora é altamente valorizado (Dossiê Descritivo, p. 31).
O fato de as redes familiares terem se estabelecido com tanta força na região tem outros efeitos além da demarcação de
poder e prestígio. Diferentes aspectos da herança cultural da família extensiva, que não são necessariamente limitados ao
caráter restritivo da elite, apresentam-nos as condições pelas quais a cajuína, ao surgir, se adequou à cultura piauiense por
meio de rituais de hospitalidade e distinção. A cultura da família extensiva promove a solidariedade familiar em nível local.
A maioria dos entrevistados orgulha-se de discorrer sobre sua genealogia e as histórias de seus parentes, mesmo aqueles
que residem em outros estados. A organização social em rede ultrapassa o território local, ampliando-se espacialmente,
rompendo os limites de consanguinidade, influindo nas relações de amizade, organizando as relações sociais também
de forma extensiva. Enquanto instituição organizadora, a família extensiva acarreta um determinado tipo de afetividade
peculiar ao povo piauiense, que se vê como hospitaleiro, prestativo e obsequioso.
Esse modo de organização social piauiense provoca um forte vínculo entre o apego à terra natal (dentro) e o costume de se
passar longas temporadas longe dessa terra (fora), sem que se enfraqueça o sentido de pertença. Isso promove um terreno
extremamente fértil para a valorização da cajuína, que circula por meio dessa rede, como um bem que carrega valores
simbólicos específicos. Assim, se apresenta como um sentido de pertença, visto que o ato de beber cajuína envolve também
certa degustação, de forma que tanto o produtor quanto o consumidor vão saboreando e opinando sobre o sabor de cada
cajuína que se difere em cor, doçura e sabor de acordo com o local e produtora a qual provém.
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Esse ato de degustação é pautado nas diferenças que cada garrafa apresenta: seja na doçura e na cor, na
cristalinidade, na leveza ou densidade que derivam tanto da qualidade do caju utilizado, quanto das técnicas
de cada produtora. Cada cajuína reúne um conjunto de características que o consumidor experimenta e analisa,
facilmente reparando nas modificações de um ano para o outro ou de uma senhora produtora para outra. A
conversa e os comentários feitos sobre a cajuína degustada comumente implicam a comparação com outras,
produzidas em outras casas, e muitas vezes terminam com elogios e manifestações discretas de orgulho por parte
da produtora (Dossiê Descritivo, p. 13).
Ao mesmo tempo que pode ser entendida como demarcador de cada grupo produtor, também reforça o emblema de
origem ao demonstrar o afeto e saudade da “terra natal”, quando circula pela rede fora do Estado.

Simbolismo e identidade: ao encontro de ausências...
Ao investigar a antiguidade desta arte e os simbolismos em torno da questão identitária que se conformaram através da
cajuína, a pesquisa nos leva a leituras em direções opostas. As entrevistas com pessoas mais velhas confirmam que a bebida
já era muito valorizada na região, desde o início do século, principalmente antes da chegada dos refrigerantes e sucos
industrializados aos mercados. Por outro lado, constatou-se a ausência de referências bibliográficas que citem a cajuína,
apesar do amplo conteúdo produzido por historiadores e outros escritores da literatura memorialista, regionalista e afetiva
sobre a cultura e sociedade piauiense do início do século XX e que revelam muitos dos costumes e alimentos presentes na
mesa em ocasiões especiais, tais quais casamentos, batizados e recepção de nobres visitas.
Foram analisados três clássicos que representam: a literatura memorialista, de Flagrante de uma cidade, escrito pelo
Professor Luiz Paulo Lopes, sobre a cidade de Floriano; outro de forte referência regionalista, O manicaca, de Abdias Neves,
clássico da literatura piauiense; e o terceiro refere-se diretamente à vida das elites, A misteriosa passageira, de D. Lili Castelo
Branco. Os textos foram escritos em diferentes datas (início do século, anos 1960 e 1980), reiterando uma das hipóteses
da pesquisa, de que, até recentemente, a bebida ainda não havia ganhado a proeminência que hoje apresenta em termos
de identidade regional.
Embora a ausência de referências à cajuína nestes livros seja muito significativa – visto que ressaltam o que a terra tem de
mais característico e específico –, para se ter uma posição mais clara sobre a questão seria necessário aprofundar e ampliar
a pesquisa, incluindo, além de mais análise bibliográfica, também o trabalho de campo junto a outros grupos sociais para
além daqueles envolvidos com a produção da bebida.
A partir da década de 1970 as referências à cajuína começam a proliferar em catálogos de turismo, tanto no Piauí quanto
no Ceará; em livros de culinária e sobre comidas regionais; e mesmo em reedições da literatura memorialista piauiense.
A coincidência de datas entre o sucesso musical de Caetano Veloso, “Cajuína”,10 e o início das ocorrências de registros
bibliográficos parecia indicar que a música havia contribuído para maior generalização dessa identificação da cajuína com
o Piauí por diversas camadas população (internas e externas à sociedade piauiense).
Esta constatação leva à reflexão de como processos de retroalimentação cultural sedimentam e consolidam aspectos
de valorização identitária. Compreender a bebida como representante de um pertencimento a uma sociedade em
sua relação com o mundo externo – ou seja, o simbolismo da cajuína, e dos ritos de pertencimento e distinção nos
quais ela se encontra arraigada, se insere justamente na articulação entre os níveis local, regional e nacional. É na
comunicação entre esses níveis que os sentidos de pertencimento se alimentam. Isso pode elucidar os motivos pelos
quais a música de Caetano Veloso ganha relevância como “geradora de identidade”, no sentido que apresenta Teresina
(associada à noção de “cristalina”) ao mundo. Assim, desenha-se uma possível explicação de como a valorização externa
permitiu a difusão tardia de um bem cultural que já se engendrava nos recantos mais discretos da vida doméstica.

10. “Cajuína”: “Existirmos – a que será que se destina?/Pois quando tu me deste a rosa pequenina/vi que és um homem lindo e que se acaso a sina/do menino
infeliz não se nos ilumina/tampouco turva-se a lágrima nordestina/apenas a matéria vida era tão fina/e éramos olhando-nos intacta retina:/a cajuína cristalina
em Teresina...”. Música de composição de Caetano Veloso em homenagem a Torquato Neto, eleva o nome de Teresina ao cenário nacional na década de 1970
e torna-se símbolo de representação para os piauienses.
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As entrevistas com os produtores comprovam a existência da cajuína, pelo menos, a partir da década de 1920. Contudo, à
medida que a cajuína passou a se difundir e ganhar maior visibilidade externamente, internamente também cresceu não só
em quantidade – tendo em vista também as condições de produção que se ampliam com a modernização, como a maior
acessibilidade a garrafas de vidro – como em significado. Quanto mais a cajuína é reconhecida externamente enquanto
produto que representa o Piauí, mais forte e amplamente ela significa a identidade local entre os próprios piauienses.

Foto:
Márcio Vasconcelos,
2008.

Este processo de retroalimentação é corroborado quando a sociedade se apropria desses significantes, batizando avenidas,
bares e personagens com nome Cajuína,11 e se organiza para exportar um produto eivado de características locais para a
agregação de valor econômico e cultural. Também se ajustando a um mercado globalizado que demanda produtos de apelo
“regional” e “tradicional”. A questão da inserção da cajuína no mercado globalizado de bebidas será analisada mais adiante.
Recentemente, o Governo do Estado do Piauí declarou a cajuína sua bebida oficial, a ser servida em reuniões de governo,
solenidades oficiais no palácio e celebrações. O Decreto no 13.068 de 15/05/2008 – anexado ao processo em tela (fl. 49)
– declara de relevante interesse cultural o Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Estado do Piauí e inclui este bem ao
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. Também regulamenta a compra de cajuína para a merenda escolar que, apesar
de ser uma bebida, foi considerada, na classificação do Ministério da Agricultura, como alimento de grande potencial
nutritivo. Com essas medidas, o governo do Estado do Piauí confere legitimidade a marcas identitárias: como um governo
que valoriza o produto regional e um Estado que tem um povo hospitaleiro. Nesse sentido, a cajuína não é só representativa
da hospitalidade doméstica, como também incorpora aspectos da hospitalidade pública, que agrega valor ao turismo e aos
seus bens de serviço e consumo.
Se por um lado o modo de fazer, enquanto costume, possui uma antiguidade comprovada com segurança de mais de 80
anos, por outro o imaginário popular atribui-lhe ancestralidade muito mais remota, quando se identifica, nos discursos, a
cajuína não apenas como originária do Piauí, mas como sendo algo que “sempre se fez” ou que é feito “há muitos séculos”
na região.

11. Outro caso de associação identitária que alimenta o sentido de pertença local a partir do nacional pode ser aferido quando uma jovem piauiense é selecionada
a participar do programa Big Brother Brasil, veiculado em canal de TV aberta nacional, e passa a ser reconhecida por todo o Brasil como Gisele Cajuína.

471

PATRIMÔNIO CULTUR AL DO BR ASIL

As bebidas etílicas indígenas e a cajuína
Esta pesquisa sobre o modo tradicional de fazer cajuína dispensou grandes esforços em compreender se a produção deste
bem se deriva de uma forma mais ancestral de produção de bebidas feitas a partir do fruto do caju, chegando a supor que
essa tradição se inscrevia em formas mais rudimentares de fabricação do vinho do caju, cuja memória sobrevive entre as
famílias mais pobres no interior do Piauí.
Assim, colocou-se também como ponto de investigação em que medida essa bebida é derivada daquelas produzidas por
populações indígenas desta região. Nesse sentido, a pesquisa apresentou uma extensa análise da formação da população
piauiense, para além daquela anteriormente apresentada, que se constitui por meio das famílias proprietárias de terras, e
que no decurso da história passou a assumir outros cargos de poder e da administração pública.12
A primeira referência da relação entre populações indígenas e o caju trata do acesso ao fruto, que, como veremos, é
uma das determinantes para que a cajuína se constituísse, num primeiro momento, como prática referencial para os
grupos sociais proprietários de terras. As matas de caju se concentravam no litoral, sendo as maiores delas nas regiões
entre o Pernambuco e o Rio Grande do Norte, sob domínio geral dos Potiguaras. Durante a safra da fruta, estes tinham
constantemente que defender as matas tanto de povos aparentados quanto dos Caetés e Tabajaras, como dos Tapuias do
sertão que desciam até o litoral para travar as guerras do caju.
É importante mencionar que essas guerras eram impulsionadas pelo fato de os cajus não se encontrarem com abundância
no interior. O processo de colonização do cajueiro do litoral em direção ao interior se deu gradativamente, em um regime
fundiário, no qual até recentemente era proibido ao posseiro o plantio de árvores, para evitar reivindicações de posse da
terra por benfeitorias. Conjectura-se o motivo pelo qual os frutos só estarem disponíveis aos proprietários de terras que os
plantassem e, portanto, a exclusão dos posseiros da produção da cajuína até que os cajueiros se espalhassem de forma mais
ampla pelo Estado, fomentados pela reforma agrária e pelas políticas públicas de incentivo à produção agrícola.
Outro elemento relevante apontado pelo levantamento etnográfico foi a associação do termo “mocororó” com a bebida
fermentada feita com o fruto do caju amargo, de alto teor alcoólico, utilizado por grupos indígenas do Nordeste no
Toré13 e em outras danças rituais. A etnografia dos índios Tremembés, cujo processo de ressurgimento étnico localiza-os,
atualmente, radicados no Ceará, aponta o mocororó como uma bebida sagrada produzida a partir do caju.
O mesmo termo foi mencionado no depoimento de alguns produtores de cajuína, cuja fala indica o mocororó como sendo
o suco do caju obtido pela prensa do fruto e também aquela água do caju que escorre dos frutos e se acumula nas bacias,
visto que os cajus são colhidos bem maduros. Este suco do caju, se permanecer in natura, fermenta rapidamente. O mesmo
termo também foi encontrado durante o trabalho de campo associado ao vinho do caju, nos cantos mais recônditos do
Piauí e presente entre as populações mais pobres.

12. Reconhecendo a extrema clivagem social que configura a população piauiense, colocou-se em questão, na pesquisa, como se constituiu essa outra
parcela da população que não possuía terras. Assim, se investigou como as comunidades indígenas que habitavam essa região “desapareceram”, ao ponto
de representar apenas 1% das populações das fazendas em 1774, o que corresponde à dizimação de, aproximadamente, 369 mil índios em cerca de 30 anos.
Na historiografia, esse período tem sido chamado de “Devassamento do Piauí” (1670-1780). Este Estado, hoje, o único onde é considerada a inexistência de
grupos indígenas originários (esses grupos e suas localizações encontram-se descritos no Dossiê – p. 84).
Para além das populações indígenas, o Dossiê ressalta o entendimento da população do Piauí como “miscigenada”, dissociando esse processo, entretanto,
da presença africana – reiterando a noção difundida de que os negros diretamente oriundos da África teriam chegado em pequeno número, dada a pouca
demanda por mão de obra na indústria pecuarista. A perspectiva da “população mestiça” se configura pela grande afluência, no começo do século XVIII,
de “homens livres” em busca da autonomia e da possibilidade de ascensão social simbolizada pela vida do vaqueiro. Ou seja, ao invés de um acentuado
casamento entre conquistadores e sobreviventes locais das guerras que impunha esse intenso etnocídio, a miscigenação parece ser “importada” por meio de
homens miscigenados brancos/negros/índios de outras regiões da colônia.
O Dossiê aponta ainda para outras teorias que contribuem para o entendimento da composição dessa população, como exemplo de Darcy Ribeiro, ao
propor o fenômeno do cunhadismo, presente em diversas regiões do Brasil, e como indicado nessa pesquisa, teria contribuído na formação dessa população.
Ao que informa, foram homens mamelucos, oriundos da Bahia e com algum poderio militar, os responsáveis pela conformação dos territórios da região
em sesmarias da colônia. Essas guerras de ocupação do território, ao ponto que expulsavam e dizimavam essas populações originárias, também incluíam
sobreviventes por meio dos exércitos, transformando-os em guerreiros de suas frentes. Assim como por trocas de casamentos entre mamelucos e mulheres
indígenas criavam-se vínculos de dependência que asseguravam a produção das roças e novos territórios, entre outros serviços que esses passavam a prestar
(Para mais informações sobre o fenômeno do cunhadismo: http://www.ensayistas.org/filosofos/brasil/ribeiro/introd.htm. Acesso em: 3 abr. 2014). Ora ao
que se apresenta a sobrevivência física desses indivíduos só se torna possível pela destituição de sua cultura original e uma integração ao que se constituía,
paulatinamente, como uma “nova cultura”. Considerando a necessidade de compreensão dos saberes associados à produção e ao consumo da cajuína
especificamente, nos iremos nos deter, a seguir, especificamente neste momento, aos usos dados pela população local atual.
13. A maioria dos grupos indígenas localizados no Nordeste tem o Toré como importante prática ritual, capaz de balizar as diferenças internas, projetando os
grupos nas situações de contato. Para mais informações: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/potiguara/941. Acesso em: 3 abr. 2014.
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A diferença na produção da cajuína e do mocororó (ou vinho do caju) será analisada com mais detalhes adiante. O que
a pesquisa aponta, após a análise da questão, é que o que se conformou como “cajuína” se distancia de regimes etílicos
ancestrais, embora ela possa ser compreendida como parte de um sistema maior de utilização do fruto do cajueiro como
base de bebidas. Devemos, portanto, nos ater ao elemento de ruptura e de superação que existe entre essas bebidas, para
melhor entendermos os significados da cajuína, principalmente naquilo em que processo de “desetilicização” do mocororó
ou do vinho de caju – através de procedimentos de pasteurização do suco clarificado de caju – significa como um caminho
inverso ao da embriaguez buscada nos rituais indígenas.
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Esse afastamento também pode simbolizar a distância que se institui entre os tempos modernos, reconhecido por uma
busca pela “civilidade” que integre os contextos locais ao sistema globalizado e os tempos de “Devassamento do Piauí”,
quando as ideias de isolamento, rusticidade e guerra eram perigos a serem superados. A cajuína – que tem em seu regime
de produção a capacidade de controle do processo natural de fermentação, e que a partir da estabilidade e segurança do
processo permite que as garrafas possam ser armazenadas por longos períodos de tempo e, portanto, comercializada – se
afasta dos tempos de “rusticidade” e adentra no mundo da modernidade “domesticada” e “controlada”.
Enquanto se buscava uma linha de continuidade entre essas bebidas – vínculos dos saberes associados à produção
da cajuína com as populações indígenas nativas do Nordeste –, o que se percebeu foi a cajuína como um emblema
da mudança e do distanciamento dos contextos e modos de vida anteriores. Apesar de ter sido encontrada, por meio da
etnografia, a produção de bebidas a partir do suco do caju como um saber praticado por populações indígenas e outros
grupos sociais, os produtores mais antigos da cajuína não reconhecem, de modo direto, tal associação.
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OS SABERES E MODOS DE FAZER ASSOCIADOS À CAJUÍNA E SUAS CONSTANTES TRANSFORMAÇÕES
O modo tradicional de produção da cajuína consiste em um processo desenvolvido ao longo do tempo. Cada núcleo
produtor desenvolveu técnicas específicas que diferem seu produto dos demais. O controle de cada uma das etapas de
produção refletirá na qualidade de cada garrafa da bebida, que depois será alvo de degustação e comentários de produtores
e consumidores. Segue, de forma geral, a descrição das principais etapas de produção:
1. Colheita e limpeza dos frutos
Os frutos são coletados com muito cuidado para que não amassem ou
tenham “machucados” na casca. Na hora da colheita, já se escolhem os
frutos que não estão rompidos, murchos ou muito sujos. Os cajus mais
apreciados são aqueles que parecem um “saco de água” de tanto suco
que tem. A fruta que segura toda essa água em meio à seca exerce fascínio
nos produtores. A qualidade14 de cada caju tem influência marcante no
sabor de cada cajuína. Os frutos só podem ser lavados na própria água
do caju – o caldo transparente que escorre através da casca dos frutos
que são colocados em bacias durante a colheita e o descaroçamento –
esta restrição do contato do caju com água natural (H2O) impacta todo
o processo de produção e será melhor detalhado em seguida. Por esse
motivo, a colheita é cuidadosa para que debaixo dos pés de caju que serão
aproveitados não se junte muita sujeira ou frutos apodrecidos, tendo em
vista as especificidades para sua limpeza.
2. Esmagamento
O processo de esmagamento se iniciou de forma mais rústica, quando o caju
era rasgado e espremido com a mão. Atualmente, são utilizados moinhos.
Foram observados moinhos de diversos tipos, tanto aqueles adaptados
de outros usos, como os de carne e café, quanto aqueles mais modernos
e com maior tecnologia. Muitos produtores também desenvolvem
“engenhocas”, no intuito de inovar e otimizar a forma de produção. A
tecnologia utilizada nesta etapa tem influência direta na seguinte, pois os
moinhos mais modernos separam a “massa” do suco do caju. Apenas este
segundo insumo será utilizado para preparação da cajuína.
3. Prensagem
As prensas representam outro setor de desenvolvimento e invenção.
Quando tanto o suco quanto a massa saem pelo mesmo orifício dos
moinhos, geralmente a massa precisa ser colocada em sacos que vão ser
espremidos por prensas, obtendo a maior quantidade possível de suco e
evitando desperdícios.

Fotos:
Márcio Vasconcelos,
2008.
14. A Embrapa introduziu o plantio de clones de cajueiro-anão-precoce no fim da década de 1990 no Piauí. Os novos atores que se inserem na produção da
cajuína por meio de ações institucionais são incentivados a utilizarem essa variedade em detrimento das espécies de cajueiros nativos.
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4. Corte do suco ou clarificação
O “corte” do suco é o ponto crucial da produção da cajuína. Este momento
guarda muitos segredos e possui um saber muito específico aprimorado ao
longo dos anos. O “corte” consiste na adição de alguma substância que
provoque a separação da polpa, deixando-a em suspensão, clarificando, assim,
o suco. Originalmente, essa substância era a própria resina da árvore do caju.
Essa resina foi substituída por cola de sapateiro, que era comercializado na
região em pequenas barras. Essa substância foi amplamente utilizada até
aproximadamente dez anos atrás, quando começou a ser substituída por
gelatina em pó.15 No momento do “corte”, ocorre uma desestabilização do suco,
ocorrendo uma precipitação do tanino do caju e sua consequente floculação. O
resultado é um líquido com uma fase sobrenadante incolor e outra decantada
de coloração amarela. Do ponto de vista científico, essa desestabilização do
caju ocorre devido à interação de cargas elétricas e forças eletrostáticas entre os
taninos ali presentes e a cadeia proteica da gelatina, aplicada no suco do caju
em forma de solução (informação do manual do Sebrae).
5. Filtragem
Os instrumentos para filtragem do suco do caju para separação do tanino
decantado na etapa anterior são aqueles que mais são alvos de inovações
ao longo do tempo, envolvendo uma ampla diversidade de filtros e aparatos
desenvolvidos por suas unidades produtora. No Piauí, a origem dos filtros da
cajuína é a “rendinha, igual como lava a massa de farinhada”. Essa rendinha
da farinhada consiste em um pano de saco de açúcar em formato de rede de
dormir de, aproximadamente, 50 cm, amarrado entre dois paus ou árvores.
O suco do caju com a massa “cortada” passa pelo filtro de pano, e o suco
clarificado é aparado por uma vasilha logo embaixo.
A partir dessa rede, vários outros desenhos foram criados. Às vezes, são afixados
em armações duplas ou triplas, de forma que o suco “cortado” já escorra de
uma rede para outra. Em alguns dos núcleos de produção, essas redes evoluíram
para grandes funis, que também podem ser amarrados uns dentro dos outros
para automatizar o serviço de despejar o suco dentro deles. Os funis e redes
evoluíram de sacos de açúcar para sacos de brim e, enfim, de feltro. A quantidade
de vezes que o suco do caju cortado é passado pelos filtros varia de casa em casa.
O detalhe principal que só os mais experientes e antigos produtores conhecem
(em especial as mulheres, as principais detentoras do saber filtrar e do cortar) é
a relação entre a “cortação” e a filtragem. A cajuína bem cortada é aquela que
produz coágulos de tanino que se fixam nos sacos/redes/funis formando uma
parede que representa o verdadeiro agente de filtração, o verdadeiro filtro. Essa
camada de massa que se junta no filtro parece ser o grande e verdadeiro segredo
da cajuína, o motivo de a “cortação” ser tão vital. Na hora de se colocar o suco
cortado nos filtros, esse trabalho é feito de modo a favorecer a formação dessa
parede de tanino, e “não se trisca mais nos sacos”. O líquido escorre de um filtro
para outro, tornando-se cada vez mais fino e límpido.16

15. A gelatina em pó é um produto alimentício obtido através da purificação do colágeno, que é uma proteína extraída, industrialmente, da pele bovina.
Obedece a todos os requisitos das boas práticas de fabricação de alimentos com a grande vantagem de não ser carregada de sabores desagradáveis e não
ser considerada tóxica como a cola de sapateiro.
16. Os cursos ministrados pelo Sebrae introduzem métodos para a aceleração da filtragem, com interesse no aumento da produtividade. Esses métodos
parecem estar em contradição com a forma mais tradicional de produção que se esmera no processo da filtragem, por entender que esse momento é crucial
para a qualidade da cajuína, podendo ter duração de muitas horas, passando várias vezes pelos filtros.

Fotos:
Márcio Vasconcelos,
2008.
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6. Envasamento e tapagem
Após a filtragem, o suco clarificado está pronto para ser envasado em garrafas
de vidro. As garrafas são tampadas, de preferência, com tampinhas de
metal. Há relatos da utilização de rolhas de cortiça, mas essas não são mais
consideradas as ideais para o processo. A introdução das garrafas de vidro no
Piauí foi uma condição para a propagação desse modo de fazer. Há relatos da
utilização de garrafas de cachaça industrializada; contudo, os mais antigos se
referem bastante às garrafas escuras de cerveja. Como essa bebida costuma
ser consumida em quantidades fartas na região, é possível que tenham sido as
primeiras a serem utilizadas. Sem acesso às garrafas de vidro em quantidades
generosas, dificilmente a prática de pasteurizar o suco de caju clarificado teria
se disseminado, e a quantidade de cajuínas produzidas continuaria pequena. O
acesso a garrafas de vidro pode ser considerado um dos principais gargalos para
a produção de cajuína em grandes quantidades.

7. Cozimento em banho-maria – a pasteurização
O cozimento das garrafas em banho-maria finaliza o processo de produção da
cajuína. Nesse momento, o suco “cortado” e filtrado carameliza e se transforma
na bebida de coloração amarelo-âmbar e doçura característica da cajuína.
Quanto mais tempo cozinha, mais carameliza o açúcar natural do caju e mais
escura se torna sua cor. Cada produtor alcança cor e sabor específico para sua
cajuína, bem como seus clientes têm suas preferências. A pesquisa encontrou
variações de 30 minutos até duas horas de cozimento entre os produtores.17
A pasteurização consequente desse processo representa a eliminação da flora
microbiana presente no suco do caju, deixando finalmente o produto livre de
microrganismos que acarretariam a fermentação.

Fotos:
Márcio Vasconcelos,
2008.

Novos produtores de cajuína e o incentivo de atores institucionais
Nas décadas de 1950 e 1960, a produção de cajuína, mesmo a artesanal, começa a ganhar inserção no mercado, sem
perder, entretanto, seu lugar de importância no cotidiano familiar e seu valor como elemento de reciprocidade. Sua
circulação, que estava concentrada na produção e no consumo doméstico, passa a acontecer de forma mais especializada
em nível comercial, embora ainda de maneira informal e não empresarial. A década de 196018 é marcada por políticas
públicas voltadas ao aumento da produção do caju, notadamente designada à agroindústria da castanha, época em que
são gerados os grandes cajuais do Piauí.
A partir de 2000, a Embrapa19 do Piauí passa a investir na adaptação local de clones de cajueiro que haviam sido desenvolvidos
para clima e solos do Ceará. À medida que os grandes cajueirais racionais são implantados no estado com a ajuda de
financiamentos do Banco do Nordeste (BNB) e pesquisas da Embrapa, surge, por um lado, o estímulo ao aproveitamento dos
pedúnculos do caju, motivado pela nova demanda mercadológica por sucos naturais; e, por outro, investimentos sociais na
inclusão de trabalhadores assentados da Reforma Agrária na economia de mercado. Logo, percebe-se uma intrínseca relação
entre a presença de cajueirais modernos e a expansão da produção da cajuína por novos atores no território piauiense.

17. Químicos contratados pelo Sebrae verificaram que o tempo ideal de cozimento seria de 40 minutos, o suficiente para preservar as vitaminas do suco e o
suficiente para garantir a esterilização/pasteurização. O processo desenvolvido pela Embrapa para repassar aos novos produtores também inclui outras etapas
de “preaquecimento do suco clarificado”, e o “tratamento térmico” é diferenciado (RIBEIRO, p. 97).
18. “A partir da segunda metade da década de 1960, quando foi aprovado o II Plano Diretor da Sudene, que criou incentivos fiscais por meio do sistema 34/18
para o plantio e o beneficiamento do caju na região Nordeste, essa cultura passou a ser cultivada com fins comerciais” (RIBEIRO, p. 34).
19. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem como missão viabilizar
soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura. Atua por intermédio de Unidades de Pesquisa e de Serviços e de
Unidades Administrativas, estando presente em quase todos os Estados da Federação.
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A parcela da população menos favorecida apenas conhecia a cajuína a partir do papel de empregados, agregados ou
moradores das casas das “senhoras de família”, responsáveis pelo seu preparo. Atualmente, em função da Reforma
Agrária,20 essa parcela da população passa a receber terras por meio de assentamentos, assim como a ter acesso a meios
de produção agrícola e incentivos para o desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, por meio de políticas
públicas apoiadas por instituições como Sebrae e Emater.21 Essas instituições promoveram a distribuição de kits de produção
de cajuína e ministram cursos para os assentados e pequenos produtores no interior22 do Estado. Verificou-se, então, a
multiplicação do número de produtores de cajuína nas regiões onde o estímulo institucional orquestrado pelo Sebrae/
Emater foi melhor sucedido. Para essa nova categoria de produtores, o principal motivador para a produção de cajuína é a
geração de renda. Essas instituições utilizaram um saber local e, pautadas em estudos técnicos e científicos, introduziram
modificações na forma de produção com o intuito de gerar o aumento da produtividade.
O modo de fazer tradicional de cajuína se estabeleceu como atividade de produção familiar, requerendo como condições
básicas para sua produção o acesso à terra (com cajueirais ou quintas de caju), a capacidade de financiamento do trabalho
(empregados e/ou familiares) e a capacidade de aquisição de insumos (utensílios e garrafas). A pesquisa deixou entrever
a entrada de novos atores, por meio do acesso a essas condições, como elemento característico da dinâmica atual das
práticas relacionadas à cajuína.
Observou-se que, mesmo que essas instituições tenham desempenhado o papel de repassadoras das técnicas para a
produção da cajuína, também se manteve viva uma transmissão tradicional, cujo saber é repassado de maneira informal,
de conhecedores da técnica para empregados, amigos e aparentados, que visitam as moradias e fazendas, nas quais a
bebida é produzida. Assim, a pesquisa apresenta um quadro com as seguintes categorias de atores-produtores23 envolvidos,
atualmente, na atividade de produção da cajuína:
1.

Senhoras de antigas famílias de proprietários de terra com alto grau de distinção social: senhoras de alta sociedade;

2.

Senhoras de antigas famílias de proprietários de terra sem alto grau de distinção social;

3.

Senhoras de famílias proprietárias de sítios, residindo no interior ou em Teresina;

4.

Senhoras urbanas que não possuem terras, mas que adquirem o caju de terceiros (raras);

5.

Casais ou senhores aposentados do funcionalismo público que, seguindo uma lógica moderna de controle contábil e
inovação tecnológica, entram na atividade através do Sebrae, como uma forma de manter sítios de fim de semana ou
de aumentar a renda (muitos organizados na Cooperativa Cajuespi – solicitante do Registro);

6.

Empregados de sitiantes que fabricam para o patrão, com ele presente ou ausente;

7.

Empregados de sitiantes que, após completarem a cota do patrão, utilizam os frutos e os instrumentos do patrão para
produzirem sua cota individual;

8.

Ex-empregados que conseguiram adquirir terra, plantar cajuais e produzir de forma independente, tendo aprendido
com os patrões;

9.

Assentados da reforma agrária que iniciam a produção através da Emater/Sebrae;

20. O Dossiê Descritivo não apresenta dados sobre quando se inicia a Reforma Agrária neste Estado, tampouco dados sobre o número de assentados que
foram incluídos nos programas do Sebrae.
21. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão promover
a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição é vinculada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e se organiza de forma bastante autônoma em cada Estado. Tem como uma das principais atividades a promoção de cursos
que transferem para pequenos negociantes técnicas de administração. Em um Estado distante dos polos industriais, como o Piauí, o Sebrae tende a se
concentrar em agronegócio, no negócio do turismo ou em interferências sobre o artesanato e/ou arte popular com o intuito de torná-la mais competitiva e
mais eficaz na geração de renda. O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) contribui para o desenvolvimento rural sustentável, centrado na
expansão e no fortalecimento da agricultura familiar. O Emater (PI) atua junto aos produtores e suas famílias e todos os setores ligados à atividade agrícola,
buscando aumentar a renda, a produção e a produtividade agrícola. Com atuação em 223 municípios, possui atualmente 16 escritórios regionais que
abrangem desde o Município de Parnaíba até a região de Corrente, além de 78 escritórios territoriais espalhados também por todo o Estado.
22. Para dados sobre a distribuição de produtores de cajuína e a relação com a demanda de cursos de capacitação promovidos pela Emater, conferir Dossiê
Descritivo (p. 126-128).
23. Cabe mencionar a necessidade de se mapear, em pesquisas posteriores, os demais atores envolvidos na produção da cajuína que não sejam da categoria
“proprietários”. Embora estes tenham um papel fundamental na manutenção dos modos de fazer tradicionais, é necessário compreender melhor como os
demais atores participam do processo.
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10. Técnicos da Embrapa, da Emater e do Sebrae que tiveram participação no incremento da quantidade de cajuais
plantados ou que atuam no fomento à produção, cada qual com sua cultura e seus interesses diferentes;
11. Técnicos da Universidade contratados por órgãos de fomento para desenvolver pesquisas.

Mesmo com absorção de novos recursos técnicos, as informações coletadas indicam um modo de fazer cuja estrutura
comum apresenta pequenas variações. O modo tradicional possibilita a introdução de muita criatividade e inovação, sendo
estas características marcantes mesmo entre os produtores mais antigos. A partir do momento em que a produção se
volta para a venda, gera-se certa pressão sobre o tempo da produção. As técnicas desenvolvidas por agentes institucionais
são aprimoradas, no sentido do melhor desempenho da produção e do aproveitamento dos insumos. Mais adiante, será
elucidado como essas modificações geram impactos sobre a produção considerada tradicional.

SIGNIFICADOS E SENTIDOS DAS PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS ASSOCIADAS À PRODUÇÃO DA CAJUÍNA
Os atributos e qualidades de uma boa cajuína estão vinculados aos adjetivos de cristalina, pura, límpida, doce e saborosa.
Entre estes, os principais valores atribuídos a ela são os de pureza e cristalinidade. A cor costuma ser alvo de comentários
dos degustadores, e sua variação está atrelada ao tempo de cozimento. Cor e sabor também dependem do teor de açúcar
e da qualidade dos frutos utilizados. Os bons conhecedores da cajuína reconhecem se ela foi produzida do caju clonado
ou de espécies nativas. Transformar o suco leitoso do caju em um líquido cristalino é onde reside o “encantamento”
deste processo de produção. Algumas das etapas da produção são consideradas delicadas e difíceis, por se tratarem de
momentos de controle total das condições. Por isso mesmo, são os pontos que carregam os significados e simbolismos do
saber fazer diferenciado e especializado.
A produção da cajuína ocorre nos meses de agosto a outubro, durante a safra do caju, meses mais secos do ano. O fato
de coincidir com o período da seca parece estar diretamente relacionado a uma das interdições simbólicas mais visíveis no
processo, que é a crença de que o caju não pode, de forma alguma, ter contato com a água (H2O) durante o processo para
não “toldar” a cajuína (ficar opaca ao invés de cristalina) ou não “podar” a bebida (formar um fungo que se acumula no
fundo da garrafa como um pó branco).
A interdição de não haver contato com água da chuva ou mesmo da torneira foi um dos detalhes mais apontados, pelos
produtores mais antigos, para se obter êxito na produção da cajuína. No conjunto dos produtores mais tradicionais, a
interdição da água é considerada uma mácula. “Se chover, a gente não pode usar logo naqueles primeiros dias que choveu,
que ela (a cajuína) fica aguada; então aí atrapalha” (Neli, Teresina, nov. 2008) (p. 160). Nesse sentido, a água do caju é
considerada um dos elementos fundamentais da produção da boa cajuína, segundo os produtores mais tradicionais, e só
esta água poderia entrar em contato com os frutos durante sua higienização.
A água do caju que é utilizada na lavagem e higienização dos frutos é aquela que não sofreu interferência
direta da ação do homem e já está naturalmente limpa e cristalina, não precisando ser cortada. O que precisa
ser cortado é o suco, que contém a massa ou o tanino do caju em suspensão e que, se fosse deixado parado
por longo tempo, eventualmente, iria se separar como se separou a água do caju que caiu do pé. Assim, o ato
de cortar envolve, então, a “precipitação” de uma ação natural, sobre uma substância que sofreu a ação e a
interferência do homem (p. 162).
Os produtores que utilizam as tecnologias repassadas pelo Sebrae incorporaram outras concepções de higienização
pautadas em estudos da ciência moderna.
Outro momento crucial para produção da cajuína é o “corte”. Este momento-chave do processo de produção pode ser
atrapalhado por várias circunstâncias que acarretam a qualidade e mesmo o acerto da produção. A interdição da água
natural se apresenta como uma das principais. Esse contato deve ser evitado sob o risco de que a “mágica” do corte não
se dê. Outra circunstância desfavorável é a presença de pessoas não familiares ou estranhas ao processo ou, ainda, pessoas
com estado de espírito não favorável, “zangadas” ou “chateadas”.
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Mais um aspecto importante do “corte” é que ele define os limites entre a cajuína e o vinho do caju. Para alguns produtores,
o suco clarificado depois de cortado não se chama água de caju, mas mocororó (mesmo termo utilizado pelos índios
Tremembé para se referir à sua bebida etílica preparada a partir do caju). A durabilidade deste líquido é mínima, podendo
ser guardado apenas por mais um dia na geladeira sem azedar. Por vezes, é compartilhado entre aqueles que estão na
atividade de produção, como um raro prazer. Se fermentado, este líquido se torna o vinho de caju (bebida etílica). Se levado
para o processo de pasteurização em banho-maria, ganha a característica amarelada e caramelizada da cajuína e poderá
ser armazenada por um longo período de tempo (aproximadamente dois anos). Essa descrição desafia-nos a supor algum
vínculo entre o modo de fazer do vinho de caju e o modo de fazer cajuína no Piauí.
A etnografia analisada pela pesquisa identificou que grupos indígenas que produziam o mocororó (ou vinho de caju) o faziam
espremendo o caju em vasos e nestes deixavam estar por tanto tempo que o líquido fervia, escumava e fermentava, até ficar
como a substância do vinho, mais ou menos azedo. Também foram encontrados registros de outros métodos, que incluíam
a fervura ou a adição de elementos para acelerar a fermentação, como de pedaços de beiju (frescos ou envelhecidos) que
continham fungos. Outros entrevistados (em geral, pessoas de menor poder aquisitivo) também recordaram o preparo do
vinho de caju em tempos passados e citaram a fervura e a exposição ao sol como procedimentos para obtê-lo. Revelaram
ainda uma infinidade de procedimentos e métodos, nas quais as garrafas eram reabertas para filtragem, adição de açúcar
ou de determinadas palhas para a alteração da cor. Também foram encontrados pela pesquisa outros sistemas de “corte”

Foto:
Márcio Vasconcelos,
2008.

e pasteurização da cajuína que não passavam pelo processo da fervura.
A fervura das garrafas em banho-maria consiste em outro momento delicado da produção
da cajuína. Para agravar a escassez de garrafas de vidro disponíveis para esse tipo de
produção caseira, há inúmeros relatos de que as garrafas estouravam durante o ato do
cozimento, às vezes causando o prejuízo de um dia inteiro de trabalho. Essa ocorrência
pareceu ser mais frequente no passado do que nos dias atuais, revelando ser outro saber
elaborado e aprimorado com a experiência.
Alguns produtores criaram cestos como suporte para as garrafas que vão dentro do
recipiente com água fervente. Outros recomendam que quando as garrafas forem dispostas
soltas no interior do recipiente, este seja forrado com estopa para evitar a quebra das
garrafas, ocasionado pelo atrito das garrafas, durante a fervura. Importante frisar que a
dificuldade em comprar garrafas, principalmente em áreas distantes de Teresina, representa
o maior gargalo econômico da produção da cajuína em maior escala.
Acreditava-se que se devessem embrulhar as garrafas com papel e panos e escorá-las com papelão para que elas não balançassem e se chocassem dentro das latas
de querosene que eram usadas inicialmente para a fervura. Essas latas foram
substituídas por tonéis de ferro cortados ao meio. As senhoras foram descobrindo o
ponto certo de se encher as garrafas (se encher demais, quebra), foram aprendendo
a não rechear demais o tonel com papel, para diminuir a pressão. Mais recentemente,
os produtores com maior poder aquisitivo investiram em banheiras quadradas
de esmalte ou mandaram fabricar caixas de ferro quadradas com alças próprias
para receber varas que ajudam a erguê-las ainda quentes, após a fervura. Dentro
dessas, inserem-se engradados de metal que separam as garrafas, impedindo que
se choquem umas contra as outras. Isso, aliado ao não encher completamente as
garrafas, parece ser bastante eficaz, reduzindo significativamente as perdas (p. 169).
De todos os entrevistados, apenas uma única senhora afirmou produzir a cajuína da mesma
forma como aprendeu. Os demais produtores, de todas as camadas sociais analisadas,
demonstram interesse por alterações, incrementos e inovações nas formas de produção
da bebida. Inclusive, os produtores mais antigos mostraram orgulho nos inventos e
“engenhocas” desenvolvidos para sua unidade de produção, relevando como os processos
tradicionais desse modo de fazer reivindicam, como parte de sua tradição, a capacidade
criativa de seus atores.
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PRODUÇÃO COMERCIAL E AS DEMANDAS DE UM MERCADO GLOBALIZADO
Foto:
Márcio Vasconcelos,
2008.

Em agosto de 2008, a Superintendência Estadual do Iphan no Piauí encaminhou à Coordenação de Registro matérias
jornalísticas da imprensa do Estado do Piauí noticiando o lançamento de um refrigerante de caju de nome “Crush Cajuína”
(fls. 50-65), a ser produzido pela empresa multinacional Coca-Cola nos Estados do Piauí e do Ceará. Este fato foi motivo
de alvoroço por parte dos piauienses. Muitos produtores se manifestaram contra a utilização desse nome, por não se tratar
efetivamente de cajuína, mas de um produto industrializado, gaseificado e com outro sabor.
Este caso evidencia uma demanda atual do mercado que busca por produtos que carreguem diferenciais culturais por
meio de apelos locais e regionais. Nesse sentido, a produção de cajuína também se torna alvo de ações que a inserem
na dinâmica do mercado globalizado de bebidas. A Superintendência alerta sobre o perigo da busca de padronização do
modo de fazer e do sabor da cajuína, bem como sobre a possibilidade do ingresso de grandes empresas no mercado e
a consequente destruição da pequena produção de base familiar. Como visto anteriormente, a partir da pesquisa para o
Dossiê, a associação do piauiense à cajuína de forma mais ampliada perpassa um reconhecimento externo do produto,
como um processo de retroalimentação. Assim, essa demanda por produtos regionais no mercado globalizado e sua difusão
e seu reconhecimento externo promove o autorreconhecimento identitário.
Nesse sentido, enquanto a pesquisa localizava uma forma tradicional de produção da cajuína voltada para circulação local
e familiar, também se deparou com uma bebida em franco processo de inserção no mercado globalizado. Esse curso da
produção voltada para o comércio em grande escala tem recebido grandes investimentos institucionais com o intuito,
por um lado, de gerar divisas para economia do estado por meio do aumento das exportações, como, por outro, de
potencializar a geração de renda de parcelas da população historicamente excluídas, como forma de inclusão social.
Esse movimento conta com a participação de diversos órgãos públicos, como a Emater, a Universidade Federal do Piauí, o
Banco do Nordeste e o Governo do Estado. Acrescente-se que estes são, em grande parte, articulados e estimulados pela
agência de fomento empresarial Sebrae. Aproveitando outras ações promovidas por estas instituições anteriormente –
como a expansão de enormes áreas de cajuais clonados desenvolvidos e estimulados pela Embrapa e agências financiadoras
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como a Sudene e o Banco do Nordeste (BNB) –, o Sebrae identificou no Piauí as condições ideais de transformação dessa
bebida tradicional em uma indústria de grande porte, capaz de atrair investimentos externos. Com a produção da cajuína
estimulada pelo mercado, outros valores são atrelados à sua condição de geradora de identidade.
O Sebrae articula condições para a entrada do produto no mercado externo, com apoio financeiro do BNB para a elaboração
de pesquisas junto à universidade e o financiamento do processo de Certificação Geográfica24 da cajuína junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), bem como as devidas negociações com a Anvisa e o Ministério da Agricultura.
A necessidade de padronização dos produtos que disputam espaço no mercado externo interfere diretamente em algumas
das condições básicas da produção de cajuína em sua forma tradicional. Por exemplo, os critérios de higiene estabelecidos
pelos produtores mais antigos, mesmo sendo reconhecidos por eles como item de valorização de um bom produto e ser
motivos de atenção e cuidado, diferem bastante daqueles estabelecidos pela modernidade industrial e pela Anvisa. Os
critérios de asseio estabelecidos pelos produtores perpassam lavar e secar bem os filtros, pôr no sol para “quarar”, lavar as
garrafas e limpar moinhos e prensas após cada dia de trabalho. Alguns se referem à forração da área de trabalho com telas
para evitar ciscos e insetos, entre outras medidas a seu alcance.
Os estudos desenvolvidos pelo Sebrae em conjunto com a Universidade do Piauí para a garantia de qualidade do produto
sugerem algumas modificações consideradas radicais pelos produtores tradicionais, como a necessidade de salas azulejadas,
pessoal uniformizado e o uso de água clorada para lavar os frutos. Uma das comprovações científicas promovidas por esses
estudos explicita que o contato do caju com a água natural (H2O) não seria prejudicial à cajuína. Se para os produtores
tradicionais a água natural (H2O) interdita a “água do caju”, tornando-a impura e inapropriada à cristalinidade da cajuína,
do ponto de vista científico é justamente a lavagem com a água clorada que lhe confere o sentido laboratorial de higiene.
Apenas aqueles produtores que foram formados pelos treinamentos feitos pelo Sebrae aderiram à lavagem com água
clorada, e em pequeno número.
Com a indicação geográfica, a cajuína do Piauí passará a ser conhecida nacionalmente, devido à padronização
do seu processo de fabricação, qualidade e competitividade com outras bebidas não fermentadas e sem aditivos,
conquistando novos mercados, ampliando sua produção e dando sustentabilidade ao agronegócio da cajucultura
piauiense (RIBEIRO, p. 15).
A padronização das produções de cajuína aparece como uma das questões de maior proeminência no quadro de inserção
dela no mercado externo. A especificidade e a particularidade de cada cajuína compõem parte importante da forma como
a bebida se insere na cultura local por meio dos ritos de hospitalidade, construindo o sentimento de pertença e a identidade
do piauiense. O ato de degustar sempre vem acompanhado de comentários a respeito do sabor dessa cajuína específica, de
sua cor, se é encorpada ou leve, ou como se compara à safra deste ano a de anos passados. Nessa lógica a nível local, o que
interessa é a qualidade que cada consumidor associa a um produtor específico. Nesse sentido, cada unidade de produção
tem seu “próprio padrão”.
As metas de padronização e o incremento da produtividade por meio da aceleração dos processos, promovidos
institucionalmente, diferem daquelas condições que os produtores mais antigos colocam como requisitos para a produção
de uma cajuína de qualidade. Entre esses requisitos, a necessidade de filtragens cuidadosas e demoradas, como apresentado
na seção anterior, é um dos pontos os quais os produtores antigos afirmam não compreender como os cursos ministrados
pelo Sebrae podem implantar métodos para acelerar as filtragens como forma de incentivo ao aumento da produção. Isso
porque esses produtores acreditam que, para produzir a cajuína cristalina, é necessário que a borra de tanino da massa
recubra os filtros, reforçando seu poder de filtragem e muito se orgulham de ter esse momento como o diferencial da
obtenção da qualidade da bebida.
O Sebrae despende esforços no sentido da padronização da bebida, de forma a atender aos requisitos da Certificação
de Origem Geográfica. Por esse processo, a cajuína exportada e reconhecida como de origem piauiense teria a mesma

24. O projeto de Identificação Geográfica visa a construir o Regulamento de Uso da cajuína como produto industrial do Piauí, recebendo o nome de “Cajuína
do Piauí”, baseada na Lei de Propriedade Industrial (Inpi) de 1996. Para elaborar o Regulamento de Uso, será criado um Conselho Regulador do Indicador
Geográfico, composto por quatro representantes dos produtores e quatro representantes de entidades envolvidas no processo, escolhidos pelos produtores. O
Conselho, para preparar o regulamento de uso, julgará as amostras de cajuína, homologando seus resultados. Para mais informações sobre os parâmetros para
padronização, ver Apenso VIII: RIBEIRO, José Lopes. Cajuína: informações técnicas para a indicação geográfica de procedência do Estado do Piauí. Teresina:
Embrapa Meio-Norte, 2011.
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cor, teor de açúcar e sabor. Para tanto, deverá ser feita, a partir do caju clonado, uma das variedades desenvolvidas pela
Embrapa. Assim, se para o produtor tradicional o caju ideal para produzir uma boa cajuína é o mais doce, devendo ser
evitado o chamado “caju clonado” (fruta que recebeu melhoramento genético e que gera maior quantidade de líquido
por unidade), para os novos atores, este caju melhorado é o preferido. Para os primeiros, alguns cajueiros são preferidos
a outros, que devem ser evitados. Para essa situação, entre outras decorridas dos processos de intervenção institucionais, a
pesquisa aponta para a perda das variedades de cajuínas, bem como das práticas socioculturais associadas a ela pelo ato de
degustação e comparação. Um segundo risco, apenas indicado, decorre do incentivo aos cajuais clonados em detrimento
a cajuais nativos, o que poderia causar impacto sobre a biodiversidade local.

CONCLUSÃO
O pedido de Registro em tela contempla os parâmetros básicos para patrimonialização de “comidas”, uma vez que apresenta
quais são os grupos sociais envolvidos com a produção do bem. Da mesma forma, descreve de forma substanciada os
elementos que comprovem saberes e fazeres associados aos processos de apropriação e transformação dos recursos, assim
como a produção e o consumo da cajuína em espaços de sociabilidade reiterada ou como prática enraizada no cotidiano
dos grupos.
Entendemos, portanto, que o bem cultural a ser conhecido no Livro do Saberes deve ser a “Produção Tradicional e Práticas
Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí”, considerando a impossibilidade de se dissociar os saberes e técnicas que
orientam a produção da bebida das práticas sociais que lhe fornecem inteligibilidade e sentido, contribuindo para a
construção de referências de identidade, elementos imprescindíveis para qualquer designação de valor patrimonial. Como
práticas associadas, entendemos não só as que se referem à produção da bebida, mas também aquelas relacionadas ao
consumo da cajuína, e que expressam em contextos festivos, rituais, de comemoração e hospitalidade, reiterando os
sentidos de coletividade e pertencimento dos diferentes grupos sociais.
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Como parte dessa definição do objeto, propomos também a substituição do termo “artesanal” por aquele “tradicional”,
como constava da proposta original de solicitação do Registro. Entendemos, diante do exposto no Dossiê final, que o último
termo responde, de modo mais satisfatório, a complexidade de se definir o contexto específico da produção cajuína.
O Dossiê Descritivo faz algumas indicações de ações a serem realizadas no âmbito da salvaguarda, em especial aquelas de
mediação do diálogo com as instituições que estão à frente do incremento da produção da bebida e da sua inserção no
mercado. Estas indicações de ação visam ao fortalecimento das condições tradicionais de produção da cajuína, que são
aquelas que permitem a manutenção dos valores referenciais do bem cultural, decorrente da sua associação às suas práticas
sociais de referência.
Sugerimos ainda, como ação imediata pós Registro, que se seja realizado ciclo de reuniões com produtores para se
estabelecer quais serão as ações a serem desenvolvidas no âmbito da salvaguarda, uma vez que elas não foram abordadas,
de modo suficiente, na Instrução do Processo.
Considerando, ainda, que a pesquisa realizada para Instrução deteve-se consideravelmente no aspecto histórico da
constituição da cajuína como referência cultural, abordando de modo mais ligeiro outros pontos de relevância para a
descrição do bem cultural, reiteramos a necessidade de complementação e aprofundamento da pesquisa realizada, para
subsidiar as ações de apoio e fomento às condições de existência do bem cultural e adensar a documentação constituinte
do Dossiê, como mencionado no item 2 deste Parecer.
Por sua relevância nacional, na medida em que traz elementos essenciais para a constituição da memória, a identidade
e a formação da sociedade brasileira; por ser este um saber elemento fundamental para a construção e a afirmação da
identidade cultural piauiense, dados os elementos que agrega e que legitimam suas práticas cotidianas; por ser uma
referência cultural dinâmica e de longa continuidade histórica; por encontrarmos suficientemente apresentados no presente
Parecer os argumentos capazes de fundamentar a decisão quanto à pertinência do Registro da Produção tradicional e
práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí, no Livro dos Saberes, somos favoráveis ao seu reconhecimento como
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
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É este o nosso Parecer.
Brasília, 7 de abril de 2014
Ellen Krohn
Coordenação de Registro
De acordo. À Diretora do DPI, para os demais encaminhamentos.
Mônia Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

solicitação do Registro como Patrimônio Cultural do Brasil do “Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Piauí” foi
encaminhada ao Senhor Presidente do Iphan, Luiz Fernando de Almeida, pela Cooperativa de Produtores de Cajuína
do Piauí (Cajuespi) através do Ofício 3.698, datado de 29 de outubro de 2008, assinado pela Senhora Marisa

Foto da esquerda:
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2008.

Borges, Chefe de Gabinete Substituta do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Cultura. O referido documento teria sido entregue,
em mãos, ao então Ministro Gilberto Gil, quando em viagem àquele Estado. O referido documento, não datado, é
acompanhado de 97 assinaturas de cooperados da Cajuespi e, após uma exposição de motivo, solicita o Registro do
referido bem cultural no Livro de Registro dos Saberes. Em 17 de dezembro de 2008, através do Memorando 0706, Ana
Claudia Lima Abreu informa à Superintendente da 19a SR, Diva Maria Freire Figueiredo, que a referida solicitação de
Registro foi submetida à Câmara do Patrimônio Imaterial em sua 9a Reunião, ocorrida em 11 e 12 de fevereiro último,
quando ficou entendido “inicialmente o que deveria ser objeto de estudo do Iphan seriam saberes e fazeres implicados no
complexo cultural do caju”. No entender deste Relator, a inclusão deste memorando no presente Processo indica a existência
de um pedido anterior realizado por um parlamentar diretamente à 19a SR, pois a manifestação da Câmara de Patrimônio
Imaterial antecede de dez meses a abertura do presente Processo. Dois memorandos datados de 2009, originários da 19a
SR e encaminhados a DPI, informam da existência de uma pesquisa sobre o modo de fazer cajuína. Em 8 de outubro de
2010, Claudia Marina Vasques, Coordenadora de Registro (DPI), informa a 19a SR a ida a Teresina da servidora Fabíola
Nogueira da Gama Cardoso, bem como a historiadora Ana Claudia Lima Alves, “com o objetivo de analisar e discutir os
resultados já obtidos na pesquisa contratada para a Instrução do processo”. Em 8 de novembro do mesmo ano, a 19a SR
encaminhou ao DPI, através do Memorando 154, os produtos da 3a etapa do processo de Registro, a saber: a) Relatório
Parcial de Pesquisa, contendo 89 páginas; b) 350 fotografias digitais, em 3 CDs, do modo de fazer cajuína nas cidades de
Amarante, Água Branca, Altos e Teresina; c) Vídeo-documentário com a duração de 47 minutos e 37 segundos sobre o
modo de fazer cajuína nas referidas cidades. Em 7 de janeiro de 2011, através da Informação Técnica no 01/11 dirigida ao
Chefe da Divisão Técnica da 19a SR, Ricardo Augusto Pereira – Técnico na Área de História – encaminhou o Relatório Final
do Processo de Registro, bem como a edição final do documentário Cajuína. Nessa Nota Técnica, são apresentados
argumentos para o pedido de reconsideração da decisão da Câmara de Patrimônio Imaterial, em sua 9a Reunião, de incluir
a cajuína em um Registro de todo o complexo cultural do Caju. Entre eles, destacamos o fato que “não foi identificada na
pesquisa, por parte da população piauiense, a mesma relação identitária com os outros produtos oriundos do caju, apesar
da extração da castanha ser uma forte fonte de renda por sua cotação no mercado no mercado nacional e internacional”.
Finalmente, em 17 de janeiro de 2011, foi encaminhado ao DPI, pela Superintendente Claudiana Cruz dos Anjos, Relatório
sobre o Modo de Fazer Cajuína e o pedido de reconsideração do processo como Registro do Patrimônio Cultural Brasileiro
(fls. 43). Os meses restantes do ano de 2011 foram praticamente ocupados pela preocupação em evitar que uma empresa
de refrigerantes lançasse no mercado um novo produto, o refrigerante “Crush Cajuína”. Esse fato gerou uma justa
preocupação entre os piauienses, mobilizando vários setores da sociedade local, o que levou a desistência da empresa em
continuar utilizando a referida denominação. Em 31 de julho de 2012, ocorreu em Brasília a 20a Reunião da Câmara do
Patrimônio Imaterial, em cuja pauta constava a análise da Nota Técnica 15/2012, assinada pela Técnica da Coordenação de
Registro do DPI, Diana Dianovsky, solicitando a continuação do Processo e a alteração do nome do bem a ser registrado:
“Produção artesanal e práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí”. Através do Memorando 471/12, Célia Corsino,
Diretora do DPI, informou à SR no Piauí o resultado da reunião e solicitou a continuidade do processo. Em 28 de agosto de
2012, a Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial enviou o ofício 315/12 à Cooperativa de Produtores de Cajuína
do Piauí solicitando a complementação da documentação como o Envio do Estatuto Social, o que foi realizado e incluído às
fls. 94 a 115 do Processo. Em 3 de abril de 2014, foi anexado ao Processo (fls. 182-390) o Dossiê “Cajuína – Produção
Artesanal e Prática Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí”, elaborado pela empresa MW Projetos Socioambientais
Ltda., contratada pela Superintendência Regional do Iphan no Piauí. Nesse Relatório, logo de início, é levantada uma dúvida
sobre a origem da cajuína, pois, segundo um livro, publicado pela Prefeitura de Maracanaú, município da grande Fortaleza,
a cajuína teria sido inventada por um farmacêutico baiano, radicado no Ceará, Rodolfo Teófilo, no fim do século XIX. A
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partir dessa informação – que causou indignação entre os entrevistados piauienses –, a equipe de pesquisa começou a
investigar a hipótese de ser a bebida, em questão, derivada de beberagens indígenas. O Dossiê contém numerosas páginas
sobre as populações indígenas que habitaram o hoje Estado do Piauí, em busca de uma resposta para esta questão. Após
longos relatos sobre os massacres sofridos pelas antigas populações indígenas, inicia-se a inevitável relação da cajuína com
o cauim. É provável que populações Tupi tenham habitado as regiões nortes do Estado. Esses índios costumam utilizar essa
palavra para designar um tipo de bebida fermentada, através da ação da saliva, utilizando como matéria-prima o milho, a
mandioca ou o caju, sendo o primeiro elemento a forma preferida. No entanto, temos que considerar o fato que o cauim
é uma bebida fermentada utilizada para provocar um estado de embriaguez, o que não é o objetivo da cajuína. Aliás, fica
muito bem demonstrado no próprio Dossiê que a cajuína não é um vinho de caju; não é um refresco gaseificado; nem
mesmo apenas um suco natural. A cajuína é o resultado da eliminação do sabor amargo e adstringente do suco do caju.
Isto é possível através do processo denominado clarificação, que se realiza através da técnica denominada “corte”, o que
será mostrado mais adiante. A quinta parte do Dossiê, iniciado na folha 307, trata do mapeamento, da historicidade e da
antiguidade do bem. O levantamento atingiu cerca de 400 produtores em uma quantidade de 120 unidades de produção,
localizadas em diversas áreas do Estado. Praticamente uma quarta parte das unidades está localizada na região de Teresina.
Os dados históricos revelam que a cajuína começou a ser utilizada no início do século XX, no máximo no fim do século
anterior, e apresentam informações que mostram senhoras da alta sociedade de Teresina lembrando, nostalgicamente, do
tempo em que elas faziam tudo: doce, bolos e cajuína... Do tempo em que se servia muita cajuína nas festas... Quando a
cajuína era o champanhe do Piauí. Este Relator, nos contatos recentes que teve com os pequenos produtores atuais de
cajuína, tanto no Município de Altos quanto no de Valença, encontrou versões convergentes no que se refere à antiguidade
do bem, mas divergentes no que se refere aos precursores. Os autores que ouvimos são pessoas idosas, pequenos
proprietários de terras, que produzem a cajuína, como uma atividade sazonal que complementa seus outros
pequenos rendimentos. São pessoas de cerca de 70 a 80 anos que dizem ter aprendido a técnica com os pais ou avós, o
que nos permite assegurar que a cajuína existe, no mínimo, desde a primeira década do século XX. Mas, em todos os casos,
seja da senhora que serviu a um ilustre político a cajuína em uma taça de champanhe ou da senhora camponesa que nos
ofereceu em um copo de vidro, o que é importante é a consideração, partilhada por todos. A oferta da cajuína é parte
destacada do ritual de hospitalidade piauiense. Considera-se de bom tom que o visitante elogie a qualidade da cajuína que
lhe foi oferecida. O Dossiê final foi objeto de análise que originou o Parecer 28/2014, folhas 391 a 410, de autoria da
técnica Ellen Cristina Ribeiro Krohn, da Coordenação de Registro do DPI. A referida parecerista concluiu ser pertinente o
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Registro da Produção tradicional e práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí, no Livro dos Saberes, em seu Parecer
de 7 de abril de 2014, como consta na folha 410 do terceiro volume do Processo. No Parecer, ao discutir a origem do
processo de clarificação da cajuína, Ellen Krohn afirma: “O que se buscou elucidar, mais do que a origem datada dessa
produção, foi a difusão desse saber fazer e a importância social e simbólica que a cajuína passou a ter, ao longo do tempo,
para determinado grupos sociais do Piauí”. Este Relator considera pertinente a modificação do título do Registro, substituindo
a palavra Artesanal por Tradicional. Finalmente, este Parecer foi aprovado pela Coordenadora-geral de Identificação e
Registro, Sra. Mônia Silvestrin. Em vários momentos do presente Processo, existem referências aos procedimentos necessários
para a produção da cajuína. Para um melhor esclarecimento dos Senhores e Senhoras deste Conselho, considerei mais
prática e elucidativa a transcrição das principais etapas de produção, conforme consta do Parecer 28/2014, acima referido:
1) Colheita e limpeza dos frutos. Os frutos são coletados com muito cuidado para que não amassem ou tenham
“machucados” na casca. Os cajus mais apreciados são aqueles que parecem “um saco de água” de tanto suco que
têm. [...] Os frutos só podem ser lavados na própria água do caju – o caldo transparente que escorre através da
casca dos frutos que são colocados em bacias durante a colheita e o descaroçamento. [...] 2) Esmagamento. O
processo de esmagamento se iniciou de forma mais rústica, quando o caju era rasgado e espremido com a mão;
atualmente, são utilizados moinhos. Foram observados moinhos de diversos tipos, tanto aqueles adaptados de
outros usos, como o de carne e café, quanto aqueles mais modernos e com maior tecnologia. Muitos produtores
também desenvolvem “engenhocas”, no intuito de inovar e otimizar a forma de produção. A tecnologia utilizada
nesta etapa tem influência direta na seguinte, pois os moinhos mais modernos separam a “massa” do suco de caju;
apenas este segundo insumo será utilizado para a preparação da cajuína. 3) Prensagem. As prensas representam
outro setor de desenvolvimento e invenção. Quando tanto o suco quanto a massa saem pelo mesmo orifício dos
moinhos, geralmente a massa precisa ser colocada em sacos que vão ser espremidos por prensas, obtendo a maior
quantidade possível de suco e evitando desperdícios. 4) Corte do suco ou clarificação. O “corte” do suco é o ponto
crucial da produção de cajuína. Este momento guarda muitos segredos e possui um saber muito aprimorado ao
longo dos anos. O corte consiste na adição de alguma substância que provoque a separação da polpa, deixando-a
em suspensão, clarificando, assim, o suco. Originariamente, essa substância era a própria resina das árvores de caju.
Essa resina foi substituída por cola de sapateiro, que era comercializada na região. Esta substância foi utilizada até
aproximadamente dez anos atrás, quando começou a ser substituída por gelatina em pó. No momento do corte
ocorre uma destabilização do suco, ocorrendo uma precipitação do tanino do caju e sua consequente floculação. O
resultado é um líquido com uma fase sobrenadante incolor e outra decantada de coloração amarela. 5) Filtragem.
Os instrumentos para a filtragem do suco de caju para a separação do tanino decantado na etapa anterior são
aqueles que mais são alvos de inovação ao longo do tempo, envolvendo ampla diversidade de filtros e aparatos
desenvolvidos por suas unidades produtoras. No Piauí, a origem dos filtros de cajuína é a “rendinha, igual como
a que lava a massa de farinhada”. Essa consiste em um pano de saco de açúcar em formato de rede de dormir
de aproximadamente 50 cm, amarrado entre dois paus ou árvores. [...] A quantidade de vezes que o suco de caju
cortado é passado pelo filtro varia de casa em casa. O detalhe principal é que só os mais experientes e antigos
produtores conhecem (em especial as mulheres, as principais detentoras do saber filtrar e do cortar) é a relação
entre a “cortação” e a filtragem. A cajuína bem cortada é aquela que produz coágulos de tanino que se fixam nos
sacos/redes/funis formando uma parede que representa o verdadeiro agente da filtração, o verdadeiro filtro. [...] 6)
Envasamento e tapagem. Após a filtragem o suco clarificado está pronto para ser envasado em garrafas de vidro.
As garrafas são tampadas de preferência com tampinhas de metal [...]. A introdução das garrafas de vidro no Piauí
foi uma condição para a propagação desse modo de fazer. [...] Sem acesso às garrafas de vidro em quantidades
generosas, dificilmente a prática de pasteurizar o suco de caju clarificado teria se disseminado. O acesso a garrafas
de vidro pode ser considerado um dos principais gargalos para a produção de cajuína em quantidade. 7) Cozimento
em banho-maria – a pasteurização. O cozimento em banho-maria finaliza o processo de produção de cajuína. Nesse
momento, o sulco cortado e filtrado carameliza e se transforma na bebida de coloração amarelo-âmbar e doçura
característica da cajuína. Quanto mais tempo cozinha, mais carameliza o açúcar natural do caju e mais escura se
torna sua cor. Cada produtor alcança cor e sabor específico para sua cajuína, bem como seus clientes têm suas
preferências. A pesquisa encontrou variações de 30 minutos até duas horas de cozimento entre os produtores.
A pasteurização consequente deste processo representa a flora microbiana presente no suco de caju, deixando
finalmente o produto livre de microrganismos que acarretariam sua fermentação.
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Através do Memorando 118, de 7 de abril de 2014, Célia Corsino, Diretora do DPI, encaminhou o Processo ao
Dr. Geraldo de Azevedo Maia Neto, Procurador-chefe que o distribuiu ao Dr. Antonio Fernando Alves Leal Neri,
Procurador Federal, em 8 de abril de 2014. O Procurador Federal, Dr. Antonio Fernando Alves Leal Neri, emitiu o
seu Parecer em 11 de abril de 2014, aprovando a continuidade do Processo e seu encaminhamento ao Conselho
Deliberativo. Contudo, destacamos dois parágrafos de sua Conclusão:
69 – Ante o exposto, deverá ser observado o disposto no tópico II – Dos aspectos formais – deste Parecer no
tocante à juntada aos autos da ata de eleição do Diretor Presidente da Associação da Cooperativa de produtores de
Cajuína do Piauí (Cajuespi para se verificar se ele assinou a solicitação deduzida por meio de abaixo-assinado para o
Registro em tela, para se atestar a regularidade deste pleito feito em nome daquela Sociedade. Caso tenha assinado,
deverá ser publicada a comunicação para efeito do Registro do bem cultural de natureza imaterial, denominado
Produção tradicional e práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí, no Estado do Piauí, como Patrimônio
Cultural Brasileiro, a fim de que sejam resguardados os princípios de publicidade e do devido processo legal. 70 – Na
hipótese de o referido Diretor-presidente não ter assinado o aludido abaixo-assinado, deverá ser requerido à referida
Cooperativa um documento no qual o aludido Diretor-presidente endosse essa solicitação de registro. Após, a
juntada desse documento aos autos deverá ser procedida a comunicação mencionada no item anterior.
Os documentos solicitados pelo Sr. Procurador Federal foram obtidos pela 19a SR e devem ser juntados ao Auto.
Na página 434, consta cópia da página 11, Seção 3, do Diário Oficial de 14 de abril de 2014, na qual consta a
publicação do Comunicado, conforme dispõe o parágrafo 5o do artigo 3o do Decreto 3.551, de 4 de agosto de
2000. Na página 436, consta o Ofício 353/14 da Presidência do Iphan, datado de 16 de abril de 2014, através
do qual o Sr. Jorge Augusto de Oliveira Vinhas encaminhou o presente Processo ao Conselheiro Roque de Barros
Laraia, para ser relatado na presente Reunião do Conselho Consultivo. Finalmente, nos dias 4 a 7 de maio de 2014,
o Conselheiro Roque de Barros Laraia e a Técnica Ellen Christina Ribeiro Krohn, da Coordenação de Registro do
Departamento de Patrimônio Imaterial, viajaram ao Piauí, quando executaram o seguinte programa: dia 5, encontro,
no Auditório do Sebrae, em Teresina, com produtores de cajuína; dia 6, na área rural do Município de Altos,
encontro com produtores, seguido de uma visita a uma instalação de produção situada em uma propriedade rural;
dia 7, encontro com produtores no Auditório do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Valença do Piauí. Embora
de curta duração, a viagem proporcionou um contato direto que nos possibilitou o esclarecimento de algumas
questões. Gostaria de destacar o amplo apoio recebido da Superintendente da 19a SR, Claudiana Cruz dos Anjos,
e dos demais funcionários, com destaque para Ricardo Augusto Pereira, que nos acompanhou nos deslocamentos.

CONCLUSÃO
Ficou evidente que nenhum outro bem cultural está tão fortemente vinculado à identidade do Piauí como a Cajuína.
Decantada em prosa e versos, tornou-se uma bebida obrigatória para todos que querem conhecer os principais
aspectos da cultura piauiense. Caetano Veloso a incluiu em uma de suas canções: “A cajuína cristalina em Teresina”.
Produzida sazonalmente por pequenos produtores rurais, esta bebida deliciosa – agora livre de componentes nocivos
e com um alto teor de vitamina C – ocupa cada dia mais um espaço no mercado estadual e nacional, além de seu
importante papel nos ritos de hospitalidade piauiense, como já foi mencionado. Em seu processo produtivo, somam-se conhecimentos técnicos e crenças populares. Assim é que o processo do corte, além de seus propalados segredos
relacionados com a técnica, é acompanhado de diversas crenças que podemos chamar de mágicas. Assim é que,
nessa etapa, muitos produtores gostam de trabalhar sem a presença de outras pessoas, evitando a desagradável
presença de pessoas “capazes de desandar todo o procedimento”. No caso da aprovação do Registro, medidas de
salvaguardas deverão ser tomadas. Entre os entraves apontados no Processo, destacamos o alto custo das garrafas,
produzidas em Recife, e as dificuldades de ordem burocrática, como Registro do Produto junto ao Ministério da
Agricultura. Assim, Senhores Conselheiros e Conselheiras, opino pelo Registro no Livro dos Saberes, do Patrimônio
Cultural do Brasil: Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí.
Brasília, 15 de maio de 2014
Roque de Barros Laraia
Conselheiro
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CARIMBÓ

PARECER TÉCNICO

E

ste Parecer conclusivo diz respeito à etapa de Instrução técnica do Processo no 01450.009510/2008-72 relativo à
solicitação de Registro do Carimbó do Estado do Pará como Patrimônio Cultural Brasileiro, aberto neste Departamento
do Patrimônio Imaterial (DPI) em 26 de junho de 2008. A proposta e a documentação foram encaminhadas à
Presidência deste Instituto pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo, representando três associações e uma irmandade:
Irmandade de Carimbó de São Benedito, Associação Cultural Japiim, Associação Cultural Raízes da Terra e Associação
Cultural Uirapuru. O requerimento está acompanhado do Memorando no 051/2008 de 23 de junho de 2008 dirigido ao
Presidente do Iphan, junto ao qual a Superintendência do Iphan no Pará encaminha documentação e material.
Constam do processo, além das correspondências de encaminhamento, os seguintes materiais e documentos:
> Anexo 1 – Dossiê descritivo: arquivo digital;
> Anexo 2a – filme Carimbó: versão curta (16’);
> Anexo 2b – filme Carimbó: versão longa (46’);
> Anexo 3 – fotos selecionadas de Diogo Vianna: arquivo digital;
> Anexo 4 – termo de autorização de uso de imagem;
> Anexo 5a – INRC Carimbó – levantamento preliminar em Salgado Paraense: 1a etapa, v. 1;
> Anexo 5b – INRC Carimbó – levantamento preliminar em Salgado Paraense: 1a etapa, v. 2;
> Anexo 5c – INRC Carimbó – levantamento preliminar em Salgado Paraense: 2a etapa, v. 1;
> Anexo 5d – INRC Carimbó – levantamento preliminar em Salgado Paraense: 2a etapa, v. 2;
> Anexo 5e – INRC Carimbó – levantamento preliminar na Microrregião de Cametá e entorno: caderno de fichas;
> Anexo 5f – INRC Carimbó – levantamento preliminar na Microrregião de Cametá e entorno: relatório final de
atividades;
> Anexo 5g – INRC Carimbó – levantamento preliminar na Mesorregião de Metropolitana de Belém: caderno de fichas;
> Anexo 5h – INRC Carimbó – levantamento preliminar na Mesorregião de Metropolitana de Belém: relatório final
de atividades;
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> Anexo 6a – INRC Carimbó na Mesorregião de Metropolitana de Belém: DVD 1 – arquivo digital;
> Anexo 6b – INRC Carimbó na Mesorregião de Metropolitana de Belém: DVD 2 – arquivo digital;
> Anexo 6c – INRC Carimbó na Microrregião de Cametá e entorno: DVD 3 – arquivo digital;
> Anexo 6d – INRC Carimbó em Salgado Paraense: DVD 4 – arquivo digital;

Foto da esquerda:
Camila Giusti, 2018.

Foto acima:
Pierre Azevedo, 2015.

> Anexo 6e – INRC Carimbó em Salgado Paraense: DVD 5 – arquivo digital;
> Anexo 6f – INRC Carimbó em Salgado Paraense: DVD 6 – arquivo digital;
> Anexo 6g – INRC Carimbó em Salgado Paraense: DVD 7 – arquivo digital;

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSTRUÇÃO PARA O REGISTRO
Durante um dos momentos do IV Festival de Carimbó de Santarém Novo, no fim do ano de 2005, técnicos da Superintendência
do Iphan no Pará1 apresentaram o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e do Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) a pedido da coordenação do evento. De acordo com o Dossiê Descritivo do Carimbó, esse foi o início das
mobilizações que nortearam o pedido do carimbó como patrimônio cultural brasileiro.
A Campanha Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro surgiu em 2006 nesse contexto. A campanha é um movimento
da sociedade civil que conseguiu incorporar vários grupos de carimbó e muitos entusiastas através da organização de
seminários, palestras e encontros. Os festivais de carimbó continuaram organizando espaços direcionados à divulgação
da proposta de Registro e buscaram mobilizar o maior número de grupos e instituições com vistas ao fortalecimento da
campanha. Assim, em 2008, as associações culturais Irmandade de Carimbó de São Benedito (Santarém Novo), Raízes
da Terra, Japiim e Uirapuru (Marapanim) formalizaram o pedido de Registro do carimbó na Superintendência do Iphan no
Pará. A solicitação foi aprovada, dando seguimento à abertura do processo de Registro.
1. Denominada 2a Superintendência Regional do Iphan PA/AP naquela ocasião.
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Em carta datada de 6 de maio de 2008, endereçada ao Ministro da Cultura então em exercício (Sr. Gilberto Passos Gil
Pereira), a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, a Irmandade de Carimbó de São Benedito, a Associação Cultural
Japiim, a Associação Cultural Raízes da Terra e a Associação Cultural Uirapuru – através de seus representantes – pediram
requerimento à instauração de processo para o Registro do bem cultural de natureza imaterial Carimbó como Patrimônio
Cultural Brasileiro.
Entretanto, de acordo com o Decreto 3.551/2000, o pedido deveria ter sido encaminhado à Presidência do Iphan para
encaminhamentos. Por meio do Ofício no 2.411 CGM/MinC de 23 de junho de 2008, o Gabinete do Ministro encaminhou
ao Sr. Luiz Fernando de Almeida, então Presidente do Iphan, a correspondência referida no parágrafo anterior. Em 26 de
junho de 2008, o Departamento do Patrimônio Imaterial recebeu, em nome de Márcia Sant’Anna, Diretora do DPI naquele
momento, o pedido de Registro do Carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro.
Antes disso, porém, os mesmos proponentes já haviam enviado o mesmo pedido, em carta de 28 de dezembro de 2007,
tendo como destinatário o Presidente do Iphan naquele momento, Luiz Fernando de Almeida. A solicitação foi feita na
Superintendência, como colocado anteriormente. Esse endereçamento tornou o pedido pertinente, em consonância com
as diretrizes do Decreto 3.551/2000.
De acordo com Nota Técnica no 8/09 de 29 de maio de 2009, de Luciana Borges Luz, a proposta e a documentação acerca
da demanda de Registro do Carimbó como Patrimônio Cultural do Brasil chegaram à Presidência do Iphan através da 2a
Superintendência Regional do Instituto, por meio do Memorando 051/08 GAB-2a SR/Iphan, de 26 de março de 2008. Esses
documentos atestavam que a documentação apresentada atendia aos requisitos estabelecidos pela legislação pertinente
aos processos de Registro.
Ainda em 2008, o Iphan elaborou um Plano de Ação, destinando recursos à Superintendência do Pará, com o objetivo de
abrir a Instrução do processo de Registro do Carimbó. Esse plano incluiu uma pesquisa, com suporte do INRC, na Microrregião
do Salgado Paraense, começando pelos municípios com maior concentração de grupos de Carimbó (Marapanim, Vigia e
Salinópolis). Outras pesquisas foram realizadas especificamente para o propósito da Instrução na Mesorregião Metropolitana
de Belém e na Microrregião Cametá e Entorno.2

2. Ver Nota Técnica no 10/2014 – CGIR/DPI.
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Conforme determina a Resolução no 1/06, o pedido foi submetido à Câmara do Patrimônio Imaterial em 6 de agosto
de 2009, que proferiu a pertinência do pedido. A partir dessa decisão, iniciou-se a fase de Instrução técnica, momento de
pesquisa com vistas ao conhecimento do bem em profundidade.
O Levantamento Preliminar do Carimbó no Estado do Pará teve início em 2009 e término em 2010, tendo incluído 32
municípios e 107 localidades nas idas da equipe de pesquisa a campo. A pesquisa sobre o Carimbó na Microrregião do
Salgado Paraense foi desenvolvida entre janeiro e agosto de 2009 nos Municípios de Salinópolis, São João de Pirabas, Vigia,
São Caetano de Odivelas, Colares, Marapanim (primeira etapa), São João da Ponta, Terra Alta, Maracanã, Magalhães Barata
e Curuçá (segunda etapa).
Na Mesorregião Metropolitana de Belém, a pesquisa deu-se nos Municípios de Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides,
Bujaru, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Pará e Inhangapi e foi desenvolvida no
período de outubro de 2009 e março de 2010 (em diferentes períodos para cada município).
Os Municípios de Cametá, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju, Irituia, Santarém Novo e Quatipuru foram os contemplados da
Microrregião de Cametá e Entorno na pesquisa sobre o Carimbó, que ocorreu nos meses de dezembro de 2010 e janeiro
e maio de 2011.
Além desses municípios, participaram da pesquisa 79 localidades na Microrregião do Salgado Paraense, 15 na Mesorregião
Metropolitana de Belém e 13 na Microrregião de Cametá e Entorno. Os dados acerca do Carimbó na Mesorregião Marajó
foram retirados dos relatórios e de fichas contidas no INRC/Marajó, cuja pesquisa se realizou entre 2004 e 2007. Nesse
Inventário, há informações sobre diversos conjuntos de Carimbó em atividade em todos os 16 municípios da região. Além
disso, em 2011, período em que foi realizada a segunda etapa do Inventário, a Identificação, novas visitas foram realizadas
nos Municípios de Soure, Cachoeira do Arari e Salvaterra (todos pertencentes à Ilha do Marajó).
Segundo o Dossiê Descritivo do Carimbó, no sudeste e no sudoeste paraense foram encontradas execuções do Carimbó
através de apresentações e eventos bastante esporádicos, denominados “folclóricos”. Há relatos de alguns grupos em
atividade na região do Baixo Amazonas, principalmente na cidade de Santarém.
A manifestação é articulada por grupos de carimbó, intelectuais e artistas paraenses a partir da noção identitária no
movimento Carimbó – Patrimônio Cultural Brasileiro. Os relatórios finais de atividades, especialmente aqueles relativos à
Mesorregião Metropolitana de Belém, indicam que a preocupação em preservar o carimbó enquanto identidade do Estado
e as mobilizações dos grupos e de diversos setores da sociedade paraense em torno da divulgação do carimbó pelo Brasil
acompanhou, em grande medida, o movimento internacional de valorização do Patrimônio Imaterial.
Ainda em 2010 foi realizada uma ação de salvaguardada da flauta artesanal do Carimbó, intitulada “Sopro do Carimbó –
A Musicalidade da Flauta Artesanal”. Esta ação foi executada pela Superintendência do Iphan no Pará em parceria com o

Foto:
Diogo Vianna, 2012.
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Instituto de Artes do Pará (IAP), cujo principal objetivo foi viabilizar a transmissão de conhecimento por mestres tocadores
e produtores de flautas artesanais.
A etapa seguinte do Inventário, a Identificação, foi realizada entre 2011 e 2013. A metodologia de pesquisa privilegiou
a realização de entrevistas, dezenas de registros em áudio e vídeo, pesquisa bibliográfica, histórias de vida e observação
participante. Após os dados estarem sistematizados, a equipe organizou uma série de materiais, incluindo fotos, filmes,
apresentações em PowerPoint etc.) como parte das atividades devolutivas do trabalho às comunidades que participaram
da pesquisa.
Entre essas atividades, destacamos a disponibilização no site do Iphan do Dossiê Descritivo do Carimbó para consulta
pública, a partir de demanda da comunidade. Outro aspecto muito importante nesse processo foi a mobilização de diversos
atores no contexto da Instrução. Durante todos esses anos, de 2008 a 2014, diversos segmentos ligados ao Carimbó no
Pará estiveram articulados em prol do mesmo objetivo: seu Registro como Patrimônio Cultural Brasileiro. Esse cenário foi
responsável pela construção de um espaço de intensa reflexão e valorização das práticas relacionadas ao carimbó. Uma
pesquisa rápida por redes sociais, sites e matérias de jornal revela a seriedade e o comprometimento dos atores nesse
período em relação ao processo de Registro de sua “principal manifestação cultural”.
Paralela e independentemente às atividades de Instrução de pesquisa, em 11 de abril de 2012 chegou à Presidência do
Iphan o Oficio no 39/2012/ASPAR/GM/MinC, solicitando manifestação do Instituto acerca da Indicação no 2.783/2012, de
autoria do Deputado Miriquinho Batista. A Indicação sugere ao Iphan, por meio do Ministério da Cultura, o Registro do
Carimbó como bem de natureza imaterial do Patrimônio Cultural Brasileiro. O Parecer no 14/2012, de Luciana Borges Luz,
esclarece, nesse sentido, que ações em prol da salvaguarda do Carimbó já estavam sendo executadas, assim como já se
encontrava em andamento no Iphan o Processo de Registro do Carimbó como Patrimônio Cultural do Brasil.
Vê-se, portanto, que desde a solicitação do Registro até o momento acompanhamos um processo ininterrupto de construção
de um campo narrativo propício ao reconhecimento do bem em questão como referência cultural. O esforço dos diversos
atores, através das articulações com objetivo de inserção do Carimbó nas diretrizes de políticas públicas em âmbito cultural,
contribuiu imensamente para a abrangência do processo, além daquela propriamente viabilizada pelo inventário.
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SOBRE O BEM CULTURAL

Carimbó tem sua classe, ele tem seu reinado,
Tem carimbó corrido, tem carimbó bem marcado
Carimbó tem sua classe, ele tem seu reinado,
Carimbó pau e corda, e o estilizado
(Renato Cardoso – Gaiti/Grupo Sancari)
O carimbó, “complexo lúdico de práticas, sociabilidades, esteticidades e performances, emblemática e iconograficamente
associado à cultura do Estado do Pará”, foi observado e estudado a partir das suas múltiplas histórias através das pessoas
referenciais nas práticas da expressão em cada localidade abrangida pela pesquisa.3 A oralidade é característica fundamental
da expressão, sendo citada em vários momentos de todo o material.4
Os bens associados ao carimbó, de acordo com nossa leitura do INRC, são os seguintes: 1) Salgado Paraense – confecção/
feitura da maraca; festividade de São Benedito; conjuntos de jazz; danças e “brincadeiras” em São João da Ponta; Sociedade
Glorioso São Benedito; Festival de Folclore; Carimbó de Repente; confecção/feitura de banjo; Boi de Máscara; feitura do
curimbó/tambor/carimbó; o Carimbó e os outros ritmos de “Cabá”; feitura de milheiros e maracas; feitura da flauta; 2)
Cametá e Entorno – Complexo Dona Carmen; Folia de São Benedito; Festival de Cultura de Irituia; confecção de rabeca;
Festa do Glorioso São Benedito; danças de Carimbó; a comédia Rei Cariongo; o grupo de dança Os Pretinhos; Festival de
Carimbó de Santarém Novo; confecção de instrumentos de percussão; feitura do beiju Chica; 3) Belém – grupo de Dança
da Farinhada; Grupo de Dança da Farinha de Tapioca.5
A bibliografia consultada pela equipe aponta que o Carimbó teria surgido no século XVII, na parte da Amazônia que
corresponde ao Estado do Pará, como uma “invenção” dos negros escravos que ali viviam. A posição majoritária afirma
que o Carimbó é uma manifestação singular, tendo incorporado a seu ritmo elementos de culturas indígenas e europeias.
De acordo com Vicente Salles, o autor mais citado pela equipe, o Carimbó é uma “síntese das folganças caboclas”, sendo
o caboclo uma “mistura” da população negra, indígena e europeia que habitava a região naquela época.
Os dados apresentados no INRC do Carimbó reconhecem que este pode ser considerado mais um discurso baseado na
“fábula das três raças” e que, portanto, utiliza-se da retórica da integração interétnica ao negar as dinâmicas dos conflitos
que estruturam as relações sociais desse período histórico. No Dossiê, essa discussão não parece assumir esses contornos. A
questão é desdobrada na articulação de influências culturais de modo a dar sentido aos encontros de sons, ritmos, passos
de dança, tempos. Assim, ao invés de entrar nos desdobramentos de desconstrução daquele discurso, a argumentação se
dá no sentido de apresentar o Carimbó como resultado da fusão das influências culturais de negros, índios e portugueses.
O Dossiê aponta, por exemplo, que estudos mostram as seguintes características, associadas a cada matriz cultural,
incorporadas ao carimbó: a) influência indígena: dança em formato de roda e maracas; b) influência negra: batuque,
aceleração do ritmo e “molejo” da dança; e c) influência ibérica: dança em pares ou individualmente com gestos, palmas e
estalar de dedos, além de padrões melódicos.
São muitas as maneiras de referência ao Carimbó, de definição, de incorporação ao léxico que compreende suas múltiplas
facetas. No trecho “o carimbó é a reunião de amigos, regada à aguardente e às jocosidades que performatizam e dramatizam
a vida cotidiana” [grifo nosso], retirado do Dossiê, a expressão é apresentada através das sutilezas e dos imponderáveis de
sua reprodução. As interações sociais balizadas pelo carimbó são engendradas pelo encontro de tocadores, cantadores e
demais pessoas que se juntem à coletividade, constituindo o universo propício para “fazer Carimbó”.

3. INRC Carimbó no Salgado Paraense, Relatório Final, p. 1.
4.“Pela oralidade se ensina a tradição, conta-se a história e se reproduzem práticas e relações” (Dossiê Descritivo, p. 55).
5. Apesar de não aparecer nessa seleção, a gengibirra, bebida feita com gengibre e cachaça, foi citada diversas vezes no Inventário como parte essencial da
comensalidade das festas. É a bebida básica do Carimbó, que dá energia para que os carimbozeiros cantem, toquem e dancem horas a fio.
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[...] pode-se considerar que o Carimbó, enquanto gênero musical, possui ritmo e composição instrumental
marcadamente percussivo, entremeado pelos fraseados frenéticos e incidentais dos instrumentos de sopro;
devidamente harmonizado pelas cordas do banjo. Tal composição é recorrente, com algumas variações, em todos
os grupos e canções identificados, incluindo as diferentes localidades. Apesar de que são frequentes os discursos,
por parte dos entrevistados, que procuram enfatizar uma suposta exclusividade estilística.6
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Uma das ênfases dos pesquisadores no INRC foi a descrição do bem cultural enquanto “gênero musical”:

As letras das canções do carimbó trazem à musicalidade da expressão elementos da natureza (fauna e flora locais) e
aspectos do mundo do trabalho vivenciado pelos carimbozeiros. Devido a estes últimos, o Carimbó é comparado às work
songs africanas e afro-americanas. Vicente Salles e Marena Isdebski Salles (1969) afirmam que o Carimbó sintetiza lazer
e trabalho, “conjugados, estreitamente associados”.7 Os autores observam, ainda, que o Carimbó possui um caráter de
“canto de trabalho”. O Dossiê aponta que os mutirões constituídos para o plantio e a colheita da mandioca, até meados do
século XX, eram acompanhados pelo “baque” do Carimbó. Atualmente, esses mutirões não ocorrem mais.
Referências ao Carimbó são encontradas na literatura brasileira nas primeiras décadas do século XX. No romance O gororoba,
de 1931, o autor baiano Lauro Palhano descreve, entre outras coisas, a sociedade de Belém no início do século XX. Sua
narrativa apresenta uma nobreza representada por três ou quatro famílias de Marajó e uma burguesia constituída por
comerciantes. Segundo Ramos Tinhorão, essas classes sociais viviam sem grandes conflitos com “embarcadiços, operários,
trabalhadores do porto e pobres em geral”.8
Tinhorão recorre a Palhano – “tão bem informado sobre a vida popular dos primeiros vinte anos do século XX no Brasil” –
para mostrar que o samba “Me leva, Seu Rafael”, do compositor Caninha, um dos maiores sucessos do Carnaval carioca de
1920, era na realidade adaptação de um Carimbó cantado no Pará durante o “surto da borracha”. Tinhorão define, então,
o Carimbó como “gênero de canto e dança”.9
Em outro romance, de 1936, Lauro Palhano descreve com mais detalhes a saga da exploração da borracha na Amazônia.
Inclui no livro notação musical das melodias de dois Carimbós: “Meu passarinho” e “A caninana”. Um dos seus propósitos
era descrever, da maneira mais fiel possível, as festas e danças que ocorriam em núcleos dos seringais da Amazônia.
Na documentação apresentada pelos proponentes através da Superintendência do Pará ao Iphan (Processo Administrativo,
fl. 05), discute-se que a relação Carimbó e trabalho foi tema de muitos estudos: a pesquisa de Tó Teixeira, em 1958, acerca
de versos de carimbó datados de 1900, discutindo a possível origem do “canto de trabalho” na região amazônica; Gentil
Puget teria enviado a Cecília Meireles algumas canções do carimbó, que também as teriam classificado como “cantiga de
trabalho” etc. Assim, o documento afirma que “as famosas work songs estão para o blues desenvolvido pelos negros do
Delta do Mississipi assim como as cantigas de trabalho estão para o Carimbó”.
Contemporaneamente, sendo muitos de seus compositores pescadores e agricultores, as letras do Carimbó referem-se diversas
vezes a elementos das vertentes da ecologia próprias dessas atividades laborais. No entanto, temas como crítica social mais
geral, religião, política, relações amorosas, sátiras e lendas, entre outros, também fazem parte de seu vasto repertório.
Em relação às estrofes das músicas, os pesquisadores identificaram estrutura contendo dois tipos de construção, ambos
reproduzidos em compassos quaternários ou binários. O primeiro refere-se à estrutura antifonal (chamado/resposta) e o
segundo à antifonia.10 Como discutido no Dossiê, tanto o improviso quanto a antifonia são características de grande porção
da música popular de origem africana. Algumas modificações foram incorporadas ao Carimbó ao final da década de 1970,
como a utilização da estrutura estrofe/refrão, característica das canções da música popular brasileira de grande reprodução.
A estrutura antifonal, entretanto, manteve-se predominante nas construções musicais do chamado Carimbó tradicional.
Em geral, a dança do Carimbó é caracterizada pelos dançantes (o cavalheiro e a dama), que realizam passos “miúdos” e
giram em movimentos circulares, sem contato físico direto. As danças são proporcionadas pelo “baque” dos tambores da

6. INRC do Carimbó na Mesorregião Metropolitana de Belém. Relatório Final, p. 2.
7. SALLES, Vicente; SALLES, Marena Isdebski. “Carimbó: trabalho e lazer do caboclo”. In: Revista Brasileira de Folclore, v. 1, n. 25, v. 1, p. 259, set./dez. 1969.
8. TINHORÃO, José Ramos. A música popular no romance brasileiro. Vol. II: século XX (1a parte). São Paulo: Editora 34, 2000. p. 182.
9. Idem, p. 185.
10. Ver com mais detalhes em Dossiê Descritivo, inclusive acerca dos aspectos melódicos e harmônicos.

497

498

Foto: Paula Zanardi, 2019.
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música do carimbó e apresentam outras coreografias, além da descrita, como dança do(a) “Peru do Atalaia”, “Pomba com o
Gavião”, “Onça”, “Macaco”, “Jacaré”, “Jacuraru”, “Camaleão”, “Bagre”, “Quereru” e “Gambá”. Os padrões específicos
(assim como o tipo das vestimentas) de cada uma dizem respeito diretamente às “tradições” dos lugares específicos onde
a manifestação tem origem. A indumentária, em geral, apresenta a seguinte composição: para as mulheres, saia rodada e
camisa branca de cambraia; para os homens, camisa com estampa florida e calça de tecido.
Os instrumentos que compõem o complexo do Carimbó poderiam compor um capítulo à parte. São os tambores que
sustentam a marcação rítmica e propulsionam os movimentos, o pulsar da canção e dos corações. Uma das dimensões
essenciais da reprodução do Carimbó na vida social carimbozeira é a relação com os instrumentos, principalmente em
relação aos tambores (os curimbós). Objetos dotados de poder sensitivo e de simbologias múltiplas, os instrumentos do
Carimbó – principalmente aqueles fabricados pelos seus tocadores – são agrupados de maneira a conformar um espaço
lúdico e de interações próprias.
Mestre Sabá comenta em depoimento em janeiro de 2012 que, para fazer o curimbó, é preciso escavar o tronco no período
de lua minguante, senão “a madeira racha. Se estiver de lanço (maré enchente), não se corta...”. As experiências cotidianas
vividas pelos carimbozeiros, através de seus aprendizados cosmológicos, estão intrinsecamente relacionadas à maneira
como eles se entregarão nos momentos rituais da imersão no carimbó.
De acordo com texto apresentado pelos proponentes acerca da origem da manifestação, o termo “carimbó” apareceu com
essa denominação primeiramente para se referir a um instrumento musical de percussão (Processo Administrativo, fl. 03).
Publicado em 1905, o Glossário Paraense, de Vicente Chermont de Miranda, descreve o carimbó como um “tambor feito
de madeira oca e coberto, em uma de suas extremidades, por um couro de veado”.11
Com o tempo, a denominação passou a se referir também à dança associada ao ritmo produzido pela percussão. Essa
perspectiva está grafada no Dicionário do folclore brasileiro:
CARIMBÓ. 1) Atabaque, tambor de origem africana, feito de tronco escavado. Sobre uma das aberturas se aplica
um couro bem esticado. O tocador senta-se sobre o tronco e bate no couro com as mãos. Usa-se o carimbó no
batuque, dança trazida da África pelos escravos. 2) Dança de roda, típica dos folguedos caboclos, encontrada na
ilha de Marajó e arredores de Belém, no Pará, com acompanhamento de percussão (carimbó, pandeiros, reco-reco
e, ocasionalmente, instrumentos de corda) [...].12
As descrições apresentadas pelo Dossiê trazem novas e mais apuradas significações sobre o Carimbó. A realização
sistemática e sistêmica da pesquisa certamente propiciou a construção de novos olhares sobre a expressão. Logo na
Introdução, o Dossiê aponta que Korimbó é palavra de origem Tupi e dela surgiu o nome do tambor que mais tarde deu
nome à manifestação.13 Contemporaneamente, portanto, o termo Carimbó é utilizado majoritariamente como referência
“à expressão que envolve festa, música e coreografia características e tradicionalmente reproduzidas nas porções Nordeste
do Estado do Pará” (Dossiê Descritivo, p. 17).
A composição instrumental do Carimbó reconhecidamente “tradicional” apresenta os seguintes elementos: dois ou três
carimbós (tambores), um instrumento de sopro (flauta, saxofone ou clarinete), banjo, milheiros e maracas. Eventualmente,
estão também presentes triângulo, reco-reco, paus, rufo, maraca, milheiro e tambor de onça. Ritmicamente, o Carimbó
possui muitas características comuns às tradições musicais de ascendência africana; entre elas, podem ser citadas “as
células rítmicas sincopadas, o contraponto (polirritmia) e a preponderância dos tambores” (Dossiê Descritivo, p. 42).
Aqueles que dominam as técnicas de produção dos instrumentos são pessoas-chave nas comunidades. E adquirem tal
importância e tal reconhecimento que muitas vezes são chamados como mestres pelos músicos de determinada região. São
poucos aqueles que produzem e vendem instrumentos como o banjo e a flauta artesanal para serem utilizados por outros
conjuntos (ou pelo seu próprio), apesar de muitos conhecerem seu processo de fabricação.14

11. MIRANDA apud Processo Administrativo, fl. 03.
12. CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo: Global, 2001. p. 113-114.
13. “Junção de curi (pau oco) e m’bó (furado, escavado), traduzido por ‘pau que produz som’”, ao longo do tempo foi adaptado e/ou transformado em
curimbó, corimbo e carimbó” (Dossiê Descritivo, p. 17).
14. Ver Dossiê Descritivo para mais detalhes acerca da feitura de instrumentos.
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Aquele que produz o carimbó (tambor) é chamado de “armador”, e seu aprendizado se dá de maneira autodidata. Não há
uma fórmula ou um padrão para a feitura dos tambores; o processo varia conforme o artesão, mas algumas similaridades
podem ser observadas. A coleta da madeira e o “encouramento” do curimbó são tarefas para várias pessoas. Geralmente,
os artesãos compram o tronco oco de trabalhadores dos manguezais. A madeira é retirada de árvores como siriubeira (a mais
comum), pau-amarelo, ipê ou copiúba. O couro é originário de animais como veado-vermelho, capivara ou boi, comprado
de caçadores ou de curtumes. A produção desses objetos é feita, em grande parte, nas próprias casas dos artesãos.

Foto: Francisco Moreira
da Costa, 2019.

Nas festas de Carimbó, o caráter ritual da expressão se concretiza e torna a manifestação mais pulsante. Elas não podem ser
pensadas separadamente daquelas em homenagem a São Benedito, que recebeu a devoção dos escravos negros levados
para a Amazônia no século XVIII e ainda é santo de devoção de diversas expressões afro-brasileiras. O tempo dessas festas
está vinculado ao ciclo de festas do santo, geralmente entre dezembro e janeiro de cada ano.15
Outra dimensão das festas de Carimbó são os festivais, que atraem grupos de várias localidades. Festivais são eventos em
que vários conjuntos de carimbó se apresentam, concorrendo a troféus e outras premiações. Em muitos festivais, é possível
encontrar uma programação paralela como palestras, oficinas e outras atividades relacionadas à reflexão sobre a prática
do carimbó.16 Outro tipo de festas são os “momentos festivos” promovidos por conjuntos de carimbó ou por “festeiros”.
Nesses eventos, não há competição por prêmios, como os anteriormente descritos.17
O Carimbó trata-se, portanto, de uma forma de expressão cultural existente em praticamente todo o Pará, particularmente
na região Nordeste do estado e manifestada durante todo o ano através de diferentes temporalidades (festivais e
festividades de São Benedito, por exemplo). Os mestres, tocadores, dançarinos, cantadores e compositores do complexo
cultural do Carimbó são paraenses que trabalham como carpinteiros, meeiros, roceiros, pedreiros, pescadores, catadores
de caranguejo, biscateiros, serventes, vigilantes, caçadores, serígrafos e agricultores. Diante dos aspectos de sociabilidade
e do espaço simbólico do Carimbó, observamos uma manifestação construtora de laços de solidariedade que propiciam a
constante reinvenção das práticas carimbozeiras através de transmissão oral de seus saberes.

15. O Dossiê Descritivo apresenta uma rica discussão sobre as festas, particularmente sobre as festividades em devoção a São Benedito.
16. Os festivais mais conhecidos, de acordo com o Dossiê, são: “Festival de Carimbó de Marapanim”, “FestRimbó”, de Santarém Novo, “Folclorimbó”, de
Curuçá, e “Carimbó-Fest”, de Maracanã.
17. São exemplos desse tipo de festa “Zimbarimbó”, “Carimolhado”, “Paramarimbó” e “Caripechincha”. Todos ocorrem anualmente em Marapanim.
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O CARIMBÓ E SUAS TRANSFORMAÇÕES
Embora o fato cultural nominado Patrimônio Imaterial possa ser entendido enquanto sistema de práticas tradicionais
reconhecidas e transmitidas de geração em geração, ao longo de um tempo, caracterizando identidades coletivas, sua
autenticidade não está em origem bem localizada ou apenas conjetural; mas em cada recriação singular e expressiva de um
aqui e agora vivido pelo “cidadão”, em cada performance (VIANNA, Letícia C. R.; TEIXEIRA, João Gabriel L. C. Patrimônio
Imaterial, performance e identidade, 2008.)
Há muitos relatos acerca da possível localidade onde tenha se originado o Carimbó. Em vários municípios, diversos sujeitos
(mestres, tocadores, dançarinos etc.) afirmam reconhecer a localidade de origem da expressão, com significados e construções
identitárias que demonstrariam esse início. Além disso, muitas narrativas estão envoltas em referências a sociabilidades
de matriz africana. Uma característica essencial da memória compartilhada por diferentes grupos de Carimbó é a relação
intrínseca entre “festa de santo” e Carimbó. Esse vínculo com o sagrado, através da devoção a São Benedito, é construído e
reconstruído pela “experiência de etnicidade que vincula homens negros ao santo negro” (Dossiê Descritivo, p. 78).
Muitos detentores afirmam que a expressão “Carimbó” surgiu das organizações festivas de um grupo de pessoas que se
reuniam para tocar em homenagem a São Benedito. Vários tocadores o caracterizam como “festa de preto” e dizem que teria
surgido em uma população “quilombola”. Com a difusão dos programas de rádio, a partir de 1950, os grupos de tocadores
de Carimbó passaram a tocar ao vivo nesses programas e a participar de festivais de música no estado. Dessa forma,
Ao longo de sua história o carimbó foi reinventado e ressignificado por atores sociais os mais distintos, sua
comunidade, outros artistas, produtores, jornalistas, intelectuais e acadêmicos especialistas. As elaborações sobre o
que é o carimbó, o que ele simboliza, a preocupação com sua “origem” e, mais especificamente a sua condição de
“símbolo identitário” de um povo, neste caso o paraense, conformaram diversos “modos de ver” a manifestação.18
A história do Carimbó, tal como estamos apontando, é construída por pessoas que costuram cotidianamente suas histórias
através de seu trabalho; suas identidades estão fortemente agarradas às narrativas cantadas e tocadas por elas no carimbó.
Cantadores, compositores, tocadores, fabricantes de instrumentos: todos são também lavradores, agricultores, pescadores...
O Dossiê cita alguns dos nomes que se destacaram tanto, a ponto de se tornarem “insígnias da relação que os municípios
e localidades possuem com o carimbó”.
A maneira como o Carimbó é praticado hoje em Belém e em outras cidades e localidades do interior do estado é muito
diferente, pois, como sabemos, a vida cultural de um lugar não está desconectada das transformações mais gerais próprias
das dinâmicas de cada organização social. É papel das investigações de caráter etnomusicológico, como a que foi conduzida
no caso do Carimbó, compreender os significados mais profundos das práticas musicais atuais tendo em perspectiva suas
transformações históricas. A música – entendida como algo muito mais complexo do que o som ou a letra – é construtora
de muitos aspectos da sociedade, como bem pontuou Anthony Seeger.19
Nesse sentido, é importante citar os processos de ocupação territorial da região que compreende a Ilha de Marajó para
compreender o rico processo de configuração cultural que se desenvolveu naquela região. Mais ainda: como a construção
espacial influenciou os fluxos de informações, pessoas e objetos que propiciaram a difusão do carimbó no estado do Pará.
De acordo com Bezerra Neto (apud Dossiê Descritivo, p. 88), a presença de grandes proprietários de terras e da ação
missionária tornou Marajó na região com o maior número de escravos negros na porção oriental da Amazônia.
A presença dos escravos foi central para o desenvolvimento do universo cultural daquele espaço. Essa configuração social
foi responsável por tornar Marajó em uma das regiões mais ricas em manifestações culturais advindas da herança negra no
Brasil. O Carimbó é, certamente, um exemplo desse emaranhado de sentidos propiciados por esses encontros.
A circulação de pessoas e mercadorias através dos portos é também aspecto fundamental para traçar uma história do
trânsito de manifestações culturais. Os séculos XVII, XVIII e XIX estabeleceram eventos importantes nesse sentido. Assim,

Foto da esquerda:
Diogo Vianna, 2012.

18. INRC do Carimbó na Mesorregião Metropolitana de Belém. Relatório Final, p. 3.
19. SEEGER, Anthony. Why Suyá Sing: a Musical Anthropology of an Amazonian People. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2004 [1987].
_______________ . “Etnografia da música”. Cadernos de Campo, São Paulo, n. 17, p. 237-260, 2008. Ver também: TRAVASSOS, Elizabeth. “A antropologia
musical de Anthony Seeger”. Debates. Cadernos da Pós-graduação em Música, n. 1, p. 67-79. Rio de Janeiro: Unirio, 1997.
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Alguns dos habitantes mais antigos do Município de São Caetano de Odivelas (Salgado Paraense) afirmam que os
grupos de bois-bumbás que lá existem “trocavam” com os de Cachoeira do Arari e de Soure na Ilha de Marajó e
vice-versa. Com isso, subentende-se que, assim como o boi-bumbá, o carimbó deva ter navegado entre estas duas
regiões, o que pode ser um indicativo da presença desta manifestação em toda a extensão litorânea entre Marajó e
o litoral da região Nordeste do Estado do Pará.
Um tema bastante recorrente no Dossiê é a questão da polêmica tradição x modernização. No início dos anos 1970, Pinduca
e seu grupo passaram a tocar o carimbó através de uma “versão” mais “modernizada”. Modernização da música, de
acordo com discussão apresentada no Dossiê, refere-se à inclusão de outros instrumentos que não aqueles tradicionalmente
aceitos, como guitarra e contrabaixo elétricos, além de congas e bateria. Essa vertente iniciada por Pinduca foi bastante
exitosa, tendo tido uma inserção na indústria fonográfica que o permitiu gravar vários LPs, além de ter influenciado diversos
artistas e bandas de Carimbó.
Com a ampla divulgação da “versão” nas rádios e nos bailes populares, vários radialistas, músicos e jornalistas passaram
a questionar e reivindicar a vertente mais “tradicional” do Carimbó, denominada “pau e corda”.20 O Carimbó “pau e
corda”, portanto, é aquele em que se utilizam instrumentos artesanais, como o banjo, os curimbós e o reco-reco. Verequete
e Lucindo são dois exemplos de carimbozeiros que seguiram esse caminho. Foi a partir dessa época que a centralidade
dos curimbós na formação orgânica dos grupos de carimbó tornou-se marco distintivo para indicar a conformação mais
“tradicional” da expressão.
Importante citar nesse contexto a influência do jazz na linguagem do carimbó. O Dossiê discute como a popularização do
rádio e do cinema foram importantes no fluxo de influências musicais, inclusive nos municípios do interior do Estado. Foram
nesses locais, inclusive, que conjuntos de jazz se tornaram menos elitizados; começaram a ter a denominação de jazes,
produzindo uma diversificação de público e dos espaços de expressão. Assim,
Neste período, tornou-se usual em todo o Brasil a identificação dos conjuntos por meio da classificação instrumental:
conjuntos de “cordas e metais”, de “paus e cordas” etc. Soma-se a isto o fato de que grande parte dos músicos que
compunham os então jazes participava de conjuntos de carimbó, também incluídos no esquema de classificação
vigente. Com o processo de eletrificação, estes conjuntos, assim como os jazes e outras demais conformações que
não possuíam instrumentos eletrônicos passaram, opositivamente, a serem identificados como conjuntos de pau e
corda (Dossiê Descritivo, p. 41).
A reprodução do Carimbó enquanto gênero musical, especialmente após a década de 1970, possibilitou sua inserção em
um cenário de apresentações para públicos externos. Muitos grupos de regiões litorâneas do Estado, por exemplo, passaram
a se apresentar em bares, hotéis e restaurantes. Nesse contexto, também surgiram demandas por registros fonográficos
e a realização de festivais, além de motivações de caráter político. Essas foram transformações importantes no cenário
de divulgação do gênero enquanto símbolo regional e de pertencimento identitário. Tais modificações influenciaram o

20. O termo “pau e corda” não é exclusiva do Carimbó. Ver mais no Dossiê Descritivo.
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processo de reprodução do Carimbó enquanto espetáculo, com marcações de tempo definidas. Apesar de essa construção
dos grupos enquanto “bandas” de música ter marcado significativamente a projeção da manifestação alhures, o Carimbó
é referência cultural para muitos paraenses que o experimentaram como parte intrínseca de sua realidade.
Devido às transformações ocorridas pós-década de 1970 em relação ao processo de midiatização do Carimbó como
gênero musical, os grupos passaram a se apresentar em espaços e temporalidades distintos, realizando performances em
espetáculos que delimitam uma distância maior entre “público” e “artista”. Dentro desse contexto, começam a surgir
vários festivais, reunindo conjuntos de diversas regiões. Alguns deles incorporaram as categorias “carimbó de raiz”, ou
“mais tradicional” e “carimbó estilizado”, ou “mais modernizado” como definição de critérios de avaliação na competição.
Também é dessa época a menção ao surgimento de grupos parafolclóricos.
Em vias de mão dupla, a popularização desses grupos influenciou a difusão dos festivais de carimbó que até então ocorriam
apenas na capital, Belém. Atualmente, ocorrem festivais praticamente em todos os municípios para os quais o carimbó é
referência.
A década de 1980 é marcada pela influência do carimbó em outras expressões musicais, como a “lambada”, e pelo
relativo decréscimo de intensidade da manifestação como tal. A década seguinte apresenta um período de revalorização do
Carimbó, especialmente como expressão musical. O ritmo é ressignificado por outros grupos musicais contemporâneos que
somam a seus estilos pitadas de “ritmos regionais” através da denominada world music. Daí em diante,
Os grupos de carimbó ganham novo fôlego com o surgimento de eventos e a realização de rodas de carimbó pela
cidade. Os anos que se seguem após a virada do século XXI é marcado pela consolidação do carimbó como marco
determinante da identidade paraense. Multiplicam-se grupos, muitos municípios passam a requisitar para si títulos
como “berço do carimbó”, “sede do carimbó”, “cidade do carimbó” e por eles concorrem, nas narrativas de seus
moradores” (Dossiê Descritivo, p. 82).
Nas muitas localidades onde há festividades de santos, São Benedito é o principal personagem de devoção, reverenciado
por muitas pessoas como “santo do Carimbó”. Isso mostra que o Carimbó continua fazendo parte de rituais religiosos,
embora esse não seja o único cenário de reprodução da expressão, como expusemos anteriormente. As festividades de São
Benedito celebradas no Pará são festas de irmandade: “promovidas secularmente por irmandades de negros e mestiços,
grande parte tem na dança e no toque do carimbó sua principal expressão de identidade” (Dossiê Descritivo, p. 55).21
A memória, articulada e construída no encontro dos pesquisadores com os carimbozeiros, foi fonte privilegiada no contexto
da investigação sobre a história do Carimbó no Estado do Pará. De acordo com o texto do Dossiê, não se sabe “ao certo”
quem e quando a expressão/festividade teria surgido. Os relatos produzidos pelas histórias de vida indicam datas que
correspondem ao século XIX, embora muitas narrativas já se refiram ao século XVII como época de vigência da manifestação.
As referências contidas nas narrativas dos detentores, construídas através de suas experiências e memórias herdadas de
antepassados, são amplamente reconhecidas por determinados grupos sociais. Assim, “existem diversas histórias sobre o
carimbó que singularizam a trajetória de cada município e/ou localidade, ao mesmo tempo que os interliga numa experiência
comum cujo ponto de coesão é a própria tessitura da identidade” (Dossiê Descritivo, p. 76).
Sabe-se que, entre os séculos XIX e XX, as Festividades de São Benedito ocorriam nas casas dos devotos e somente em 1974
os membros da Irmandade construíram um barracão em Santarém Novo, que ainda funciona como sede da festividade,
tendo sido ampliado em 2000.
Tanto os relatórios do INRC quanto o Dossiê apontam que o processo de transformação do Carimbó se deu em diferentes momentos do desenvolvimento da manifestação no Estado do Pará. De acordo com a interpretação da equipe, o Carimbó passou
por três processos: o cortejo, o palco e o museu. Desse modo, no início de sua existência, a prática teria se expandido a partir
de ritos agrícolas e religiosos (cortejo). Posteriormente, a partir de meados do século XX, ele surge como “sociedade do espetáculo” (palco), através de performances públicas, delimitando o espaço entre artistas e espectadores nas apresentações. No
momento, o Carimbó estaria em processo de patrimonialização (museu). Destaca-se, entretanto, que esses processos podem
ocorrer concomitantemente, e não meramente como etapas de passagem obrigatória de um estágio a outro.

21. Ver Dossiê Descritivo para mais informações acerca das irmandades religiosas no Brasil e dos conflitos entre elas e a Igreja Católica.
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O CARIMBÓ COMO OBJETO DE REGISTRO E INDICATIVOS DE SALVAGUARDA
Embora grande parte das descrições sobre o Carimbó atualmente esteja relacionada à dinâmica dos eventos
movidos pela manifestação, em todos os municípios pesquisados há formas de organização e reprodução sociais
em torno dele. Como discutimos neste Parecer, a tônica do Carimbó tem a ver principalmente com o cotidiano de
sociabilidade dos carimbozeiros, seja ele relativo ao dia a dia do trabalho ou das celebrações religiosas e seculares.
A categorização do Carimbó como Formas de Expressão foi colocada pelos próprios proponentes no documento
de solicitação ao Registro. A escolha nos parece no DPI a mais pertinente, assim como pareceu à Câmara Setorial
do Patrimônio Imaterial. Os dados produzidos pelo campo de discussões que se instalou durante todos os anos da
pesquisa reforçaram essa dimensão do bem cultural.
Apesar de o Carimbó reunir características pertinentes a todas as categorias propostas pela legislação brasileira
acerca do Patrimônio Imaterial, é justamente em sua identificação como forma de expressão que evidencia seus
aspectos lúdicos, socioculturais, estéticos, artísticos, religiosos, referenciais e seus saberes associados.
Como colocado pelo Dossiê, “cantar e tocar o carimbó pressupõe a construção de uma linguagem ativa que
permite aos sujeitos envolvidos a possibilidade de vivenciarem dinâmica e processualmente a sua realidade” (Dossiê
Descritivo, p. 101). Essa dimensão da comunicabilidade descreve muito bem as nuances do carimbó enquanto
forma de expressão de grande parte da população paraense.
A justificativa para o Registro do bem está bem fundamentada no material enviado pelos proponentes. Um dos
argumentos centrais trata-se da importância histórica do Carimbó como “o gênero musical mais conhecido do
Pará, cuja manifestação ocorre há mais de dois séculos em quase todas as regiões do Estado, sendo considerado
um elemento fundamental da identidade cultural de nosso povo” (Processo Administrativo, fl. 09). Ressalta-se
a importância do Carimbó na construção do espaço cultural da Amazônia, cujo processo de transmissão se dá
desde então através de diferentes formas de transmissão oral e modos de vida tradicionais dessa região do Brasil,
preservadas pelas comunidades carimbozeiras.
A importância do Carimbó, portanto, pode ser observada por seus aspectos artísticos, cultural, ambiental, social
e histórico. Grande parte desse valioso arcabouço está vigente graças à memória coletiva dos mestres e seus
descendentes. A principal justificativa para o Registro do Carimbó, “elemento essencial e definidor de nossa
identidade” (idem), é justamente a possibilidade de preservação e reconhecimento dessa forma de expressão
como patrimônio da cultura paraense.
O Dossiê aponta que está ocorrendo um processo de “perda de saberes”. Nesse contexto, vários elementos e bens
culturais formadores do “universo lúdico” do Carimbó estão ameaçados, e isso não se trata apenas da carência de
recursos materiais. O problema da autoria das músicas e o da falta de recursos para arquivo são alguns dos grandes
desafios à reprodução da manifestação. O material do INRC do Carimbó já diagnosticava em praticamente todas
as localidades da “comunidade do carimbó” a necessidade de uma maior documentação do bem – incluindo a
gravação das músicas – e oficinas de trocas de experiências e saberes entre mestres e mestras do Carimbó.
Nesse sentido, o material produzido pela pesquisa apresenta uma série de demandas necessárias à salvaguarda
dos saberes tradicionais relacionados à prática do Carimbó.22 Entre elas, podemos citar repasses de conhecimento
através de trocas de saberes, lutheria de instrumentos, apoio às iniciativas de transmissão do Carimbó para crianças,
criação de espaços para reuniões, debates, ensaios e apresentações dos grupos etc.
Como avaliação das atividades realizadas pelo Plano de Salvaguarda da Flauta Artesanal do Carimbó, o Dossiê
pontuou que o “encontro entre os mestres do carimbó representou o encontro com um universo simbólico, rico e
diversificado, que ensina a arte da vida, cujo repasse se dá na convivência, de forma oral” (p. 128). Essa ação de
salvaguarda estimulou, portanto, a troca de experiências e a valorização, a participação e a difusão do Carimbó.

Foto da esquerda:
Pierre Azevedo, 2020.

22. Ver Dossiê Descritivo, p. 110-111.
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CONCLUSÃO
A importância do carimbó está relacionada à constituição histórica do Estado e à chegada dos negros escravos
advindos da África no período colonial. O carimbó representa uma das peculiares sonoras da Amazônia reproduzida
por centenas de grupos espalhados em vários municípios do Pará” (Dossiê Descritivo, p. 112).
Independentemente da classificação contemporânea entre formações de grupos de carimbó (tradicional/pau e corda e
modernizado), estão presentes nessas formas de expressão os elementos essenciais que caracterizam o carimbó como bem
cultural imaterial do estado do Pará.
Diante de todo o exposto, o carimbó é referência cultural para os sujeitos carimbozeiros, diante, pelo menos, destes
elementos: 1) a produção e a reprodução do bem em questão, assim como todos os bens culturais a ele associados, são
parte intrínseca dos processos de formação de identidades dos sujeitos; 2) as práticas sociais articuladas pela expressão
cultural são fatores imprescindíveis de dinamização histórica; 3) a plena existência do Carimbó no estado só é possível pelo
respeito e pelo cuidado com a continuidade da prática, enraizados no cotidiano dos grupos através da sempre renovada
criatividade dos sujeitos; e 4) a comunidade detentora apresenta profundo desejo em dar continuidade à expressão,
transmitindo seus saberes para outras gerações e para outras comunidades.
Entendemos, portanto, que o Carimbó apresenta relevância para a memória e a formação da sociedade brasileira, por
constituir importante referência cultural para diversos grupos que contribuem indubitavelmente para a construção de uma
narrativa da nacionalidade. Além disso, o Carimbó é uma tradição que tem se reinventado e se atualizado a partir de atores
que reelaboram suas práticas sociais constantemente.
Reiteramos a pertinência do Registro e afirmamos a vigência do bem desde o século XIX, pelo menos comprovando sua
continuidade histórica e suas dinâmicas orais de transmissão intergeracionais.
Por todo o exposto, somos favoráveis à inclusão do Carimbó no Livro de Registro das Formas de Expressão, reconhecendo-o
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
É este o nosso Parecer.
Brasília, 17 de julho de 2014
Sara Santos Morais
Antropóloga
Coordenação de Identificação e Registro
De acordo.
À Diretora do DPI, para os demais encaminhamentos.
Mônia Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Registro
Foto da esquerda:
Diogo Vianna, 2012
Foto abaixo: Francisco
Moreira da Costa,
2019.
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A

o findar o primeiro semestre do presente ano, recebi da Senhora Presidente do Iphan, Jurema Machado, através
da Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial, Célia Corsino, a tarefa de examinar e opinar a respeito do
Processo de Registro do Carimbó, como relevante forma de expressão da cultura brasileira no Estado do Pará.

Foto da esquerda:
Paula Zanardi, 2019.

A satisfação resultante dessa escolha e a honraria a mim atribuída associam-se à imensa responsabilidade de que se
reveste a missão de preparar o Parecer final e de submetê-lo à apreciação deste Conselho Consultivo. Entretanto, e por
outro lado, sinto-me extremamente motivada a fazê-lo porque se trata de um assunto que está profundamente enraizado
na alma do povo paraense e porque este mesmo povo acolheu, em 1973, a museóloga recém-formada que buscava
outras vivências. Na ocasião, encontrei amigos e um emprego no Museu Paraense Emílio Goeldi que me conduziu aos
estudos de antropologia, à curadoria da Coleção Etnográfica e, anos depois, à direção do Museu de Arte de Belém.
Contudo, para uma filha de imigrantes europeus, o aprendizado do “ser paraense” foi longo e cheio de percalços e,
evidentemente, não concluído.
Em 2013, este Conselho Consultivo acolheu o pedido de Registro das Festas do Glorioso São Sebastião que ocorrem
na Ilha de Marajó, Estado do Pará. Anos antes, a festa máxima dos paraenses, o Círio de Nazaré foi inscrito no Livro
das Celebrações. Agora é submetido o Carimbó, originário deste mesmo Estado. Esses processos revelam a riqueza e a
diversidade das manifestações festivas de cunho religioso e lúdico do Pará, as quais não se limitam aos bens mencionados.
Podem ainda ser identificados os festejos do Sairé de Santarém, o Boi de Máscaras de São Caetano de Odivelas, o Siriá de
Cametá, os Cordões de Pássaros de Belém, a Marujada de Bragança. Outros bens patrimoniais que ocorrem neste Estado
remetem aos sistemas gráficos, aos rituais, aos diversificados saberes de povos indígenas: Wayana, Assurini, Arawaeté,
Tiriyó, Mêbengokre. Estes bens, como aqueles, aguardam, certamente, a oportunidade de serem reconhecidos e valorizados.

ORIGEM E ANDAMENTO DO PEDIDO
A documentação recebida está representada por grande número de documentos textuais, de listas de abaixo-assinados, de
mapas, de matérias jornalísticas e de divulgação, de registros fotográficos e de materiais audiovisuais. Indexados conforme
as normas, favorecem as condições para a realização de futuras pesquisas, assim como disponibiliza ao Iphan as referências
necessárias ao monitoramento do bem registrado. Destaca-se que a vasta informação encontrada no Dossiê constitui um
excelente trabalho para a necessária comprovação do valor cultural do bem e de sua relevância para a memória nacional do
ponto de vista cultural, artístico, histórico, étnico, antropológico e social.
O Processo de Registro do Carimbó como Patrimônio Imaterial do Brasil teve início com o estabelecimento do diálogo
entre a Irmandade de Carimbó de São Benedito e a Superintendência Regional do Iphan Para/Amapá. Assim, em 2005,
o seminário “Carimbó e identidade cultural popular na Amazônia”, realizado no quadro do Festival de Santarém Novo
contou com a participação de uma representante do Iphan para apresentar do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial
e as informações sobre os procedimentos de registro.
No Festival de 2006, também ocorrido em Santarém Novo, o seminário “Carimbó como Patrimônio Cultural do Brasil”
o Iphan deu sequência à discussão iniciada no ano anterior. O resultado foi a criação da “Campanha pelo registro do
Carimbó como Patrimônio Cultural Brasileiro”. Esta Campanha representa uma mobilização sem precedentes que congrega
entidades e grupos culturais e procura sensibilizar a sociedade em geral para a importância do Registro para os mestres e
grupos de Carimbó. A documentação referente aos propósitos e ações desta campanha é abundante no processo e engloba
ainda as programações dos festivais de Carimbó de Santarém Novo. As cópias dos abaixo-assinados contêm 866 assinaturas
revelando expressivo número de adesões à “Carta-Manifesto pelo Registro do Carimbó como Patrimônio Cultural do Brasil”
e à “Moção Pública e Manifesto”, esta última resultante da Primeira Conferência Estadual de Cultura do Pará, ocorrida em
2007 em Belém.
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O pedido formal de instauração de processo para o Registro do Carimbó na categoria “Formas de Expressão” foi encaminhado
ao então Presidente do Iphan em 28 de dezembro de 2007. Esta missiva é assinada por representantes da Prefeitura
de Santarém Novo, da Irmandade de Carimbó de São Benedito, da Associação Cultural Japiim, da Associação Cultural
Raízes da Terra e da Associação Cultural Uirapuru. Este pedido é acompanhado de documentos textuais e audiovisuais que
descrevem o bem cultural e aponta o histórico, os bens associados e as justificativas para seu registro.
Em março de 2008, a Superintendente Regional do Iphan no Pará e no Amapá, Maria Dorotea de Lima, encaminha ao
Presidente do Iphan o Processo Administrativo de solicitação de Registro do Carimbó, informando que a documentação
apresentada atende aos pré-requisitos estabelecidos pela legislação pertinente para os Processos de Registro. Nesse
mesmo ano, o Iphan elaborou um Plano de Ação e destinou recursos para a abertura e a Instrução do Processo de Registro
do Carimbó.
Em 6 de maio de 2008, a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, a Irmandade de Carimbó de São Benedito e as demais
associações encaminham manifestação ao Ministro da Cultura solicitando seu apoio para a instauração de processo para o
Registro do “Carimbó – gênero musical tradicional do Estado do Pará” – como Patrimônio Cultural Brasileiro.
O Levantamento Preliminar do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC/Carimbó) no Estado do Pará, coordenado
pela a Superintendência Regional do Iphan no Pará e no Amapá, teve início em 2009. Esse levantamento estendeu-se até
2010 e abarcou 32 municípios e 107 localidades que representam áreas de incidência histórica da manifestação cultural do
Carimbó. Na Microrregião do Salgado Paraense, o Levantamento Preliminar estendeu-se a 11 municípios; na Microrregião
de Cametá e Entorno, a sete municípios; e, na Mesorregião Metropolitana de Belém, além da capital do Estado, outros dez
municípios foram inventariados. Os levantamentos do INRC para a Mesorregião de Marajó foram realizados entre 2004 e
2007, e constatou-se que há conjuntos de Carimbó em atividade em todos os 16 municípios da região. Em 2011, a segunda
etapa deste Inventário concentrou-se em três municípios de Marajó.
O documento protocolar administrativo de 11 de abril de 2008, assinado pela Diretora do DPI/Iphan, encaminha o Processo
à Gerência de Registro. O exame desse material resultou na Nota Técnica no 08/2009, de autoria de Luciana Luz, cuja
conclusão enfatiza que “o pedido de Registro do Carimbó se justifica pelo fato de ser necessário ampliar o conhecimento e
o reconhecimento de manifestações que atualmente não possuem registro outro que não o de seus mestres e produtores”.
O mesmo Processo foi objeto de análise pelos membros da Câmara do Patrimônio Imaterial em sua 14a reunião, realizada
em 6 de agosto de 2009. Na ocasião, o Pedido de Registro do Carimbó foi considerado pertinente.
Em 11 de abril de 2012, a Indicação Parlamentar número 2.783 de autoria do deputado Miriquinho Batista é encaminhada
à Ministra da Cultura. O texto manifesta interesse pelo Registro do Carimbó e solicita providências ao Iphan “para a inclusão
do Carimbó no “Livro das Formas de Expressão”, registrando-o como bem de natureza imaterial”. Desta solicitação,
decorreu o Parecer 14/2012 de autoria de Luciana Luz, que conclui que o Iphan não tem “nada a opor com relação à
Indicação do Deputado, tendo em vista que sua sugestão já está sendo executada por este Instituto”.
Em 30 de outubro de 2013, a Superintendente Regional do Iphan Pará e Amapá encaminha à Diretoria do Departamento
de Patrimônio Imaterial o “Dossiê de Registro do Carimbó” no Estado do Pará e, em 14 de julho de 2014, de materiais
audiovisuais para a inclusão no Processo de Registro do Carimbó e a submissão à avaliação da Coordenação de Registro.
Nesta documentação, está incluída a nota técnica número 28/2014 de autoria de Larissa de Almeida Guimarães e Lorena
Mendes, do Iphan Pará/Amapá, que destacam o fato de o “Carimbó representar uma forma de expressão de grande
referência regional e nacional, tendo os seus detentores assumido um papel primordial na luta pela manutenção e
sobrevivência desta expressão cultural e, especialmente, nas articulações em prol do reconhecimento do Carimbó como
Patrimônio Cultural do Brasil”.
Desde 12 de julho de 2014, passou a constar no processo o relatório da “Ação de salvaguarda emergencial da flauta
artesanal do Carimbó”. Esta ação foi executada pela Superintendência do Iphan Pará/Amapá em parceria com o Instituto
de Artes do Pará (IAP) e visou a estimular a transmissão de conhecimentos dos mestres flautistas.
O Parecer número 47/2014, de autoria da antropóloga Sara Santos Morais, foi encaminhado em 17 de julho de 2014 à
Coordenadoria Geral de Identificação e Registro. As conclusões ressaltam que o “Carimbó constitui referência cultural
para os sujeitos carimbozeiros e apresenta relevância para a memória e a formação da sociedade brasileira, por constituir
importante referência cultural para diversos grupos que contribuem para a construção de uma narrativa da nacionalidade”.
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Em 31 de julho de 2014, o Processo teve a inclusão de documentação complementar relativa às associações, encaminhada
pela Diretoria do DPI-Iphan. Na sequência, seguiu os trâmites regulamentares e assim foi enviado à Procuradoria Federal

Foto:
Cris Salgado, 2018.

junto ao Iphan para publicação de Aviso e de Comunicado no Diário Oficial da União, o que ocorreu em 11 de agosto de
2014. Finalmente foi designada esta Conselheira para a elaboração do presente Parecer.

CARACTERIZAÇÃO DO CARIMBÓ
O carimbó é um instrumento musical de percussão, mas a manifestação Carimbó é também poesia, é música, é dança, é
celebração e festa, é indumentária. O Carimbó não é movido pela singularidade, mas, sim, pela diversidade, pela variedade
de nuances e de motivações.
A documentação constante no processo destaca que o Carimbó é uma das mais antigas e significativas manifestações
culturais que ocorrem na região amazônica e representa um fundamental elemento da identidade do povo paraense,
abrangendo diferentes camadas sociais, domínios e territorialidades. O Carimbó compreende um universo simbólico
diversificado que configura e permeia religiosidades, ludicidades e sociabilidades que incidem em práticas musicais, em
coreografias coletivas e individuais, em referências estéticas relacionadas ao vestuário. O entendimento da importância do
bem implica a compreensão da forma como passaram a ser analisadas as ocorrências, em vários lugares do Estado do Pará,
das manifestações do Carimbó.
A distribuição geográfica do Carimbó conecta-se historicamente ao povoamento da costa litorânea do Norte do Brasil, que
adentra o delta do Rio Amazonas. Segundo o conhecido historiador Vicente Salles (1969), há várias informações sobre a
ocorrência do Carimbó, e o Município de Vigia seria um dos “celeiros” dessa manifestação. Segundo a documentação,
nesta cidade está sediado o mais antigo grupo de Carimbó em atividade. Denominado “Os Tapaioaras”, existe há mais de
115 anos.
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No Estado do Pará, os conjuntos de Carimbó ocorrem em uma área relativamente vasta que corresponde à Microrregião
do Salgado Paraense, à Mesorregião Metropolitana de Belém, à Microrregião de Cametá, à Mesorregião de Marajó e ao
Baixo Tocantins. Há referências que teriam se espalhado por outras regiões do Estado, como o Município de Santarém. A
manifestação ocorre em lugarejos, agrovilas e ilhas, além das respectivas sedes municipais e são proeminentes e referenciais
em algumas cidades, tais como Santarém Novo, Curuçá, Vigia, Cametá, Irituia, Marapanim, Maracanã, Quatipuru, Igarapé
Mirim, Soure, Cachoeira do Arari e Belém.
Em seu registro tradicional e interiorano, o Carimbó associa-se aos festejos de santos, sobretudo de São Benedito, dos
Santos Reis e de São Sebastião. Neste sentido se enquadraria como uma “Festa de Santo”, cuja origem remonta aos
tempos coloniais e aos cultos religiosos católicos conduzidos por escravos de origem africana, desvinculados da presença
da diocese. É na cidade de Santarém Novo, na Região do Salgado, que essa associação se apresenta mais evidente. Nessa
cidade, de 21 a 31 de dezembro ocorre a “Festividade de Carimbó de São Benedito”, realizada há mais de cem anos pela
Irmandade do Glorioso São Benedito, ocasião em que a “devoção popular a São Benedito une a reza da ladainha com o
baque dos tambores e as danças centenárias”, segundo a documentação do Processo.
As “Festas de Santo” possuem na Amazônia itinerários e contornos coincidentes e incluem a esmolação, as alvoradas,
a levantação e derrubação do mastro do santo, o arraial, as novenas e ladainhas, o barracão e a divisão hierárquica dos
participantes. Estas festividades incluem também a distribuição de bebidas e comidas específicas que, no caso do Carimbó,
ainda estão preservadas em algumas localidades. Entre as bebidas, sobressai a gengibirra, composta de cachaça e gengibre;
e, nas comidas, um pequeno beiju de mandioca, o beiju-chica, servido com café.
O Carimbó também se manifesta em outras circunstâncias e espaços como aniversários e confraternizações, em bares e
residências. Segundo alguns depoimentos, antigamente o Carimbó era “festa de preto”. Assim, de acordo com o Dossiê
não são incomuns as afirmações que essa manifestação teria sua origem aos lugarejos historicamente ocupados por
quilombolas nas cidades de Vigia, Marapanim, Curuçá e Maracanã. Presentemente, não é possível reconstruir uma história
linear dessa manifestação, inclusive porque as fontes documentais são escassas. Entretanto, certos documentos do século
XIX, mencionados por Vicente Salles (1969), registram a proibição do toque do “tambor, corimbo ou qualquer instrumento
que perturbe o sossego durante a noite”.
Apresentado como resultado de influências culturais oriundas de populações negras, indígenas e europeias, o Carimbó
pode ser caracterizado como mais uma referência cultural que sintetiza a diversidade étnica formadora da sociedade
brasileira. A maior contribuição adviria dos primeiros, tanto na expressão corporal das danças quanto pelo ritmo da batida
dos tambores – os carimbós – que teve seu andamento acelerado, passando a vibrar como uma espécie de variante do
batuque africano. Os Tupinambá, povo indígena que habitava a costa paraense, ou talvez os Aruã da Ilha do Marajó, teriam
sido os responsáveis por nomear esse instrumento de percussão. Contribuíram com dois instrumentos musicais, o maracá
e a flauta. O Carimbó teria sofrido também influencia dos colonizadores europeus que acrescentaram traços da expressão
corporal e do estalar dos dedos, característicos das danças portuguesas.
Retraçar a história do Carimbó no Pará significa também trilhar os caminhos das múltiplas referências de memória dos sujeitos
que dançam, cantam, tocam e constroem os instrumentos musicais, memórias essas que são reconhecidas pelo grupo
social, reforçando sua coesão e sua identidade. Nesse sentido, os inúmeros Mestres de Carimbó – do passado e do presente
– constituem figuras centrais no processo de preservação desta manifestação ao longo do tempo, sendo responsáveis
por sua transmissão e sua disseminação de suas composições. Esses mestres integram um universo predominantemente
masculino que congrega pescadores, agricultores, pedreiros, carpinteiros e catadores de caranguejo que se tornaram
conhecidos como tocadores e artesãos especializados na fabricação de determinados instrumentos musicais: flautas, banjos
e os tambores de carimbo, compositores e cantores.
O Carimbó, embora seja concebido enquanto um gênero musical específico, compõe-se na realidade de um conjunto de
práticas e relações sociais, artísticas e simbólicas que englobam contornos rítmicos, estilísticos e coreográficos, na qual está
embutida uma dimensão festiva que fornece suporte à manutenção dessa manifestação cultural.
A temática das letras das canções remete a elementos da flora e da fauna da região de onde procedem, e assim é frequente
a classificação dessas músicas como “cantos ecológicos”. A fonte de inspiração está na vida social do trabalho cotidiano,
principalmente da pesca artesanal e da agricultura, mas outros temas também são tratados: relações amorosas, política,
nostalgia, ufanismos, lendas, sátiras.
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Foram identificados dois tipos de construção das estrofes nas músicas de carimbó. Uma delas possui uma estrutura conhecida
como “chamado/resposta”, com versos curtos, repetitivos e cíclicos e que possui larga distribuição, sendo encontrada em
todos os municípios pesquisados. A segunda consiste na introdução de frases por um solista, muitas vezes improvisadas,
complementadas pelo coro que se repete. As duas modalidades constituem características irredutíveis da música popular
de ascendência africana.
A temática que entrelaça os elementos da fauna e o trabalho na pesca é bem exemplificada nas conhecidas estrofes de
Mestre Lucindo:

Pescador, pescador porque é que no mar não tem jacaré,
Pescador, pescador, porque foi que no mar não tem peixe-boi,
Eu quero saber a razão que no mar não tem tubarão,
Eu quero saber porque é que no mar não tem jacaré.

A coreografia da dança do Carimbó assemelha-se à dança de roda, em que homens e mulheres evoluem soltos,
acompanhando o ritmo da música. Os pares giram continuamente em torno de si mesmos, ao mesmo tempo que formam
um grande círculo que gira em sentido contrário aos ponteiros do relógio; o homem corteja seu par e orienta a evolução dos
passos. Os gestos dos dançarinos compreendem movimentos com o corpo curvado para frente, marcando acentuadamente
o ritmo vibrante.
Em determinado momento, um casal de dançadores desloca-se para o centro para executar uma conhecida e famosa
dança, a do “Peru do Atalaia”, que retrata os movimentos desta ave e ao mesmo tempo proporciona “o jogo do desafio”,
protagonizado pelo casal. Possui variações, pois é executada de modo diferenciada em Quatipuru, Santarém Novo, Belém.
Outras danças particularizadas são a da “Pomba com o Gavião”, que encena uma briga entre as duas aves; e a da “Onça”,
que recorda uma caçada onde se enfrentam o cachorro e a onça.
Os dançarinos apresentam-se geralmente descalços. As mulheres usam saias rodadas e coloridas, estampadas ou lisas e
blusas brancas de cambraia. Adornam-se com pulseiras, colares, anéis. Os cabelos podem ser ornamentados com flores
artificiais ou naturais: rosas ou jasmins-de-santo-antônio. Os homens apresentam-se com calças de tecido e camisas com
estampas floridas, além de um lenço vermelho no pescoço. Em Santarém Novo, os homens vestem terno e gravata, e
este traje, assim como a saia rodada e a blusa rendada das mulheres, é a condição para a participação nas danças. Nessa
localidade, esses trajes atuam como instrumentos de legitimação de identidade.
Os instrumentos musicais artesanais constituem parte indissociável da definição do que se entende pela expressão cultural
do Carimbó. O instrumento de percussão, referido justamente como carimbó (curimbó), representa a principal referência. A
sonoridade e a maneira como é executado definem ritmicamente essa manifestação, apresentando contornos das tradições
musicais de ascendência africana, tais como o maracatu, o jongo e o tambor de crioula. Os primeiros registros documentais
sobre o instrumento carimbó, entre os quais de Vicente Chermont de Miranda (1906), referem-se a este termo para
identificar “um instrumento musical com o qual se executavam os batuques”. Posteriormente, supõe-se que a designação
do tambor também foi estendida à dança.
O acompanhamento da dança do Carimbó tem, obrigatoriamente, dois ou três tambores com dimensões diferentes para
se conseguir contraste sonoro. O que possui o timbre mais grave faz a marcação; e os menos graves, os repiniques e outros
fraseados. Para sua execução, o instrumento é deitado sobre um pequeno apoio; e o batedor de carimbó senta-se sobre ele,
utilizando as palmas das mãos para executar o ritmo adequado. A confecção desse instrumento musical é do armador, um
artesão autodidata. A madeira empregada é retirada da área dos manguezais, e o couro que o recobre provém de animais,
como veado-vermelho, boi, capivara e porco-do-mato.
Os instrumentos de acompanhamento dos carimbos são o banjo, a flauta, as maracas, o reco-reco, o milheiro, o rufo e o
xereré (pandeiro sem couro). A maioria desses instrumentos é confeccionada por artesões que são muitas vezes os próprios
músicos, que adquirem importância fundamental para sua reprodução em todos os municípios nos quais o Carimbó é
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referência. Determinados grupos de Carimbó, sobretudo urbanos, incorporaram instrumentos musicais não artesanais,
como o saxofone, o clarinete e a flauta transversa.
Ao longo de sua história, o Carimbó foi reinventado e ressignificado por atores sociais os mais distintos, conformando
diversos modos de percepção desta manifestação e alterando elementos sonoros e coreográficos. As festas de Carimbó
possuem, nos dias atuais, conformações de celebração diferenciadas, como decorrência da midiatização do Carimbó como
gênero musical, sobretudo a partir de meados do século XX. Nesse momento, muitos grupos de Carimbó passam a se
apresentar ao vivo em festivais de música e eventos regionais, incluindo programas de rádio. Essas apresentações são
voltadas para o espetáculo e delimitam uma maior separação entre público e artista. Ensejaram, inclusive, a criação de duas
categorias de apresentação, a saber, o Carimbó de Raik, considerado mais “tradicional” e também conhecido como “de
pau e corda”, porque emprega instrumentos musicais artesanais; e o Carimbó Estilizado, que seria mais “modernizado”
com a inclusão de instrumentos eletrônicos.
Inúmeros festivais de Carimbó formataram-se mais recentemente e inserem-se no universo de reprodução desta
manifestação. Os eventos possuem formato concorrencial e agregam como parte desses festivais a realização de oficinas,
palestras e encontros voltados para a temática do Carimbó. Os mais conhecidos são os de Marapanim, Santarém Novo,
Curuçá e Maracanã.
A partir dos anos 1970, o Carimbó atinge grande visibilidade nas camadas populares urbanas de Belém e de áreas próximas.
Essa popularidade, advém, sobretudo através da projeção adquirida por determinados artistas como Verequete, Lucindo e
Cupijó e seus conjuntos: “Uirapuru”, “Canarinhos” e “Ases do Ritmo”. Nesse cenário, sobressai a figura de Aurino Quirino
Gonçalves, mais conhecido como Pinduca, que obteve grande sucesso no Pará e se tornou o pioneiro na divulgação do
Carimbó nas outras regiões do país.
Os desdobramentos dessas articulações conduzem o Carimbó a um significativo processo de iconização que o torna uma
das insígnias da identidade paraense e amazônica. Desse movimento resultou a disseminação de grupos parafolclóricos que
se apresentam em espaços institucionalizados da capital paraense. As apresentações desses grupos ou mesmo de conjuntos
de Carimbó são comuns e constantes em eventos públicos promovidos pelas agências estatais. Reconhecido como sendo
uma “música típica”, o Carimbó é alvo de apropriações pelo viés do turismo em prospectos e apresentações em contextos
próprios, além de figurar na publicidade televisiva regional e nos bilhetes de loteria – o Carimbó da Sorte.
Paralelamente, é apropriado e utilizado em projetos de artistas da região, identificados com a MPB de contornos regionalistas.
Observa-se que, para compositores paraenses, como Ruy Barata e Paulo André Barata, o Carimbó torna-se referência na
definição de uma linguagem musical que se buscava ao mesmo tempo regional e universal. Outros artistas, inclusive e,
sobretudo, nos dias atuais, passaram a incluir o Carimbó como expediente de legitimação e de territorialidade, ampliando
em muito a sua abrangência.

CONCLUSÃO
A partir da descrição pormenorizada encontrada no Dossiê e de referências presentes nos documentos inseridos no
Processo, fica patente que o Carimbó reúne todas as condições para ser considerado um bem cultural imaterial brasileiro.
O Carimbó constitui importante meio para ações de afirmação identitária e de resistência cultural que são relevantes no
Estado do Pará e na Amazônia.
É pertinente ressaltar a ativa participação de Grupos de Carimbó nas etapas constitutivas do Processo de Registro, inclusive
na construção textual do Dossiê, assim como na articulação e na execução da “Ação de Salvaguarda da Flauta Artesanal
do Carimbó”. Essa participação traduziu-se também no anseio pelo reconhecimento e pela valorização de uma tradição
que é fortemente enraizada nas populações espalhadas por um vasto território paraense. Dessa forma, o lema “Carimbó,
Patrimônio Cultural Brasileiro” transformou-se em emblema e, assim, passou a ser ostentado pelos tambores de carimbó,
na apresentação de diferentes grupos.
A documentação existente evidencia o particular interesse que a sociedade paraense dedica a essa manifestação cultural.
Dessa forma, e desde 2005, mobilizaram-se mestres e grupos de Carimbó, produtores culturais, pesquisadores, políticos,
educadores, fundações, prefeituras e representantes do poder público e de entidades da sociedade civil organizada na
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ativação da Campanha “Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro”, que tem grande repercussão e que se conecta a um
movimento nacional de valorização do Patrimônio Imaterial.
A mobilização para o Registro do Carimbó encontra apoio na própria Constituição Federal de 1988, parágrafo 12 do
Artigo 215, ao indicar que o Estado protegerá as manifestações de determinados grupos da sociedade brasileira – culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras –, pois elas tornam o repertório do Patrimônio Cultural Brasileiro mais representativo
da nossa diversidade.
Na sequência, menciona-se que os conceitos que norteiam o Registro dos bens culturais imateriais, conduzido pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/MinC), incidem sobre manifestações diversificadas e abrem perspectivas
para o Registro de elementos mais complexos do Patrimônio Cultural Brasileiro, como o “Sistema Agrícola Tradicional do
Rio Negro”. Arrisco-me a apontar o fato de que, assim como foi o caso do sistema agrícola, uma abordagem sistêmica
também está subjacente à demanda de Registro do Carimbó, uma vez que essa manifestação se caracteriza por comportar
múltiplos elementos interdependentes, tais como celebrações, composições musicais, cantos, coreografias, instrumentos
artesanais, vestuário, comidas e bebidas.
As raízes locais do Carimbó fazem dessa manifestação uma expressão cultural significativa do cotidiano paraense, mas
que extrapola os limites do Estado do Pará. A riqueza sonora dessa manifestação motiva apropriações e reelaborações,
conferindo ao Carimbó uma capilaridade de dimensões nacionais. Esse aspecto é comprovado pelas dezenas de títulos da
discografia, a maioria das décadas de 1970 e 1980, mencionados no Processo.
O Carimbó representa um bem cultural em plena vigência através das práticas, dos aspectos e formatos considerados mais
tradicionais, assim como pelo incremento de novos elementos e modalidades na organização e na reprodução em meio
urbano. Por outro lado, o Carimbó revela extraordinária continuidade histórica. Os seus primórdios, segundo depoimentos,
remontam ao século XVIII na cidade da Vigia, um dos primeiros municípios do Estado do Pará. É justamente nesta cidade
que está sediado o mais antigo Grupo de Carimbó, em atividade há mais de 115 anos.
Apresentado como o resultado da união das influências culturais de indígenas negros e europeus, o Carimbó possui relevância
nacional, pois constitui mais uma referência cultural que sintetiza a diversidade étnica formadora da sociedade brasileira.
Face ao que foi exposto no presente Parecer e endossando os demais pareceres constantes no processo, afirmo que sou
inteiramente favorável à inscrição do Carimbó no Livro de Registro das Formas de Expressão, como Patrimônio Cultural
do Brasil.

Foto:
Francisco Moreira da
Costa, 2019.

Assim, proponho a este Conselho o seu deferimento.
Finalizando, não ouso cantar, mas apenas recitar:
O carimbó não morreu,
Está de volta outra vez,
O carimbó nunca morre,
Quem canta o carimbó sou eu.
Este verso de Mestre Verequete, que tive a honra de conhecer, visa a homenagear este grande compositor paraense e
através dele os demais mestres e fazedores do Carimbó.

Brasília, 11 de setembro de 2014
Lúcia Hussak van Velthem
Conselheira
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CAVALO-MARINHO

PARECER TÉCNICO

HISTÓRICO DO PROCESSO

O

pedido foi primeiramente apresentado, em dezembro de 2007, para o então Ministro da Cultura Gilberto Gil, pelo
Governador Eduardo Campos para Registro dos folguedos pernambucanos (Maracatu Nação, Maracatu Rural,
Caboclinho e Cavalo-marinho). Neste ano, o Frevo havia sido declarado Patrimônio Cultural do Brasil e inscrito no Livro
de Registro das Formas de Expressão, o que foi citado neste pedido de Registro dos folguedos pernambucanos. O Governo de
Estado de Pernambuco encaminhou, junto com esse pedido, um breve resumo sobre cada uma das manifestações. No mesmo
mês, este Departamento de Patrimônio Imaterial/DPI encaminhou o Ofício no 220/07 – GAB/DPI/Iphan ao governo de Estado
de Pernambuco informando todos os procedimentos e documentos exigidos para instauração de processo de Registro, em
especial a declaração formal de representantes da comunidade produtora do bem expressando o interesse nele.
Em abril de 2008, foi encaminhado pelo então governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, um pedido específico
para o Registro do Cavalo-marinho no Livro de Registro das Formas de Expressão. Contudo, o pedido foi endereçado ao
Superintendente do Iphan em Pernambuco, e não ao presidente do Iphan, como indica a legislação pertinente. Então, em
maio do mesmo ano, o governo do Estado de Pernambuco encaminhou um novo pedido de Registro ao então presidente
do Iphan, Luiz Fernando de Almeida. Este pedido veio acompanhado de um conjunto amplo de informações sobre o bem
cultural e de anuência.
A justificativa apresentada em ambos os pedidos era “em reconhecimento à importância dos folguedos populares como
parte integrante da história de Pernambuco e legítima representação social e cultural do seu povo, [e assim] se faz necessário
buscar estratégias de proteção que assegurem sua continuidade”. Na “Proposta de Candidatura” apresentada pelo governo
do Estado de Pernambuco, destaca-se a complexa riqueza da manifestação cultural em tela que, entretanto, possui poucos
registros documentais da manifestação e corre risco de desaparecimento. É na prática da brincadeira, de forma oral, que
os conhecimentos são passados e seus sentidos ressignificados. Contudo, existem poucos estímulos atualmente para ações
que despertem o interesse dos mais jovens na brincadeira. Somam-se a isso as precárias condições materiais de vida dos
brincantes, que mantêm a brincadeira com grandes dificuldades. Essas questões levam, segundo a proposta apresentada,
à necessidade de formulação de ações de política pública para incentivar a transmissão e a valorização da brincadeira do
Cavalo-marinho em seus contextos locais. Seguem afirmando que, “diante deste quadro [o reconhecimento do Cavalo-marinho pode ajudar a reverter esta tendência de enfraquecimento e a restituir, junto às comunidades locais, estaduais e
nacional (sic), o prestígio que merecem”.
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A solicitação de Registro foi endossada pelo Superintendente do Iphan no Estado de Pernambuco/Iphan-PE, Frederico Faria
Neves Almeida, que encaminhou a documentação e as informações básicas entregues pelo governo de Pernambuco ao
Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) para a abertura de processo, junto com uma Avaliação Técnica Complementar

Foto da esquerda
e acima: Glauco
Fernandes Machado,
2012.

do Iphan-PE. De acordo com este documento, emitido em 2 de abril de 2008 pelas técnicas Elaine Müller, Maria das
Graças Carvalho Villas e Mabel Leite Maia Neves Baptista, a documentação encaminhada atendia ao disposto na Resolução
no 001/2006 e poderia ser avaliada preliminarmente pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial. Afirma ainda que o
reconhecimento do Cavalo-marinho como Patrimônio Cultural poderá valorizá-lo e destacar sua importância como
referência à identidade.
Este Processo de Registro foi apreciado em duas reuniões da Câmara do Patrimônio Imaterial. Na 10a reunião da Câmara
do Patrimônio Imaterial, em abril de 2008, o material chegara há poucos dias e o pedido de Registro estava endereçado ao
superintendente, de modo que não foi possível para a então Gerência de Registro proceder à análise técnica aprofundada
do material. Ainda assim, foi comunicada a entrada dessa solicitação de Registro aos conselheiros que compõem a
Câmara do Patrimônio Imaterial. Os participantes discutiram a proposta, mas decidiram não proceder à deliberação sobre
a pertinência do bem e solicitaram que a Gerência de Registro realizasse uma análise mais aprofundada do pedido para
então retornar o tema na próxima reunião.
Na 11a reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, em maio de 2008, o tema voltou a ser discutido. A Gerência de
Registro, tendo realizado um aprofundamento do tema, problematizou o território desses pedidos de Registro. No caso
específico do Cavalo-marinho, ressaltou-se que a manifestação ocorre também na Paraíba. Muito se discutiu a respeito
dos recortes territoriais de Registros em geral. Chegou-se à conclusão que – como o Registro não é uma peça cartorial e
fechada, mas, sim, aberta e inclusiva – o pedido de Registro de Pernambuco poderia, ao longo da Instrução, ser ampliado
com informações sobre a expressão cultural nas demais localidades em que ocorre. A Câmara deliberou, portanto, pela
pertinência dessa solicitação de Registro e recomendou o início da Instrução técnica.
Foi encaminhado ao proponente o Ofício no 279/08-GAB/DPI/Iphan, em 23 de outubro de 2008, no qual foi comunicada a
abertura do processo e a deliberação da Câmara do Patrimônio Imaterial. Iniciaram-se, então, as tratativas para a Instrução
técnica do Processo. O governo do Estado de Pernambuco indicou a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de
Pernambuco/Fundarpe para executar a contratação dessa pesquisa e, assim, responsabilizou-se pela Instrução com a
supervisão do Iphan-PE. A Instrução técnica foi realizada entre 2011 e 2013 com a metodologia do Inventário Nacional
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de Referências Culturais (INRC) pela empresa contratada, Associação Respeita Januário, e a coordenação da equipe de
pesquisa feita pela historiadora Beatriz Brusantin.1
A Instrução técnica conseguiu reunir e sistematizar as informações pertinentes ao entendimento do Cavalo-marinho,
entregando ao Iphan o Dossiê Descritivo e o material documental, audiovisual e fotográfico sobre o bem cultural que se
quer registrar.
A documentação final reunida e encaminhada em diferentes suportes está discriminada no Memorando no 0464/2014, de
22 de abril de 2014. Antes de encaminhar o material para a juntada ao processo, o Iphan-PE emitiu a excelente Informação
Técnica no 001/2014/GB/Iphan-PE/MinC, do técnico Giorge Bessoni. Após uma análise ao mesmo tempo densa e concisa,
afirmou ser favorável ao Registro do Cavalo-marinho no Livro das Formas de Expressão como Patrimônio Cultural do Brasil.
O corpo do Processo, em dois volumes, está constituído por requerimento de Registro, anuências dos representantes e
membros de grupos de Cavalo-marinho e da comunidade, memórias das reuniões da Câmara do Patrimônio Imaterial
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para o exame preliminar do pedido e Dossiê Descritivo, além das
correspondências de encaminhamento do Iphan. Os demais documentos e publicações, reunidos ou produzidos pela
pesquisa, em diferentes suportes, constituem os seguintes Anexos e Apensos do Processo:
> Anexo 01 – Depoimentos orais para a proposta de candidatura do Cavalo-marinho como Patrimônio Cultural
do Brasil;
> Anexo 02 – Dossiê Descritivo do Cavalo-marinho;
> Anexo 03 – INRC do Cavalo-marinho – Relatório Analítico;
> Anexo 04 – INRC do Cavalo-marinho – Sítio Inventariado;
> Anexo 05 – INRC do Cavalo-marinho – Localidade Extremo Norte e Limítrofes;
> Anexo 06 – INRC do Cavalo-marinho – Localidade Norte-Centro e Paulista;
> Anexo 07 – INRC do Cavalo-marinho – Localidade Sul-Oeste;
> Anexo 08 – DVD com “Relatório Analítico, Dossiê, Fichas e Anexos”;
> Anexo 09 a – videodocumentário (60 minutos);
> Anexo 09 b – videodocumentário (15 minutos);
> Anexo 10 – DVD Fotografias v. 1;
> Anexo 11 – DVD Fotografias v. 2;
> Anexo 12 – DVD com “Registros sonoros”;
> Anexo 13 – HD externo com material bruto do audiovisual;
> Anexo 14 – Termo de Autorização de Uso de Imagem;
> Apenso 01 – CD Pimenta com pitu, de Luiz Paixão;
> Apenso 02 – CD Cavalo-marinho, boi pintado, de Mestre Grimário;
> Apenso 03 – CD Mestre Salu e a rabeca encantada;
> Apenso 04 – CD Família Salustiano. As três gerações;
> Apenso 05 – CD Música de rabequeiros;
> Apenso 06 – CD Mestre Salustiano. Cavalo-marinho;
> Apenso 07 – CD Mestre Salustiano. Sonho de rabeca;
> Apenso 08 – DVD Samba no canavial, com Pedro Salustiano;
> Apenso 09 – DVD Cavalo-marinho Estrela de Ouro.

1. Para mais informações acerca da atividade de pesquisa da Instrução técnica, ver Relatório Analítico do INRC Cavalo-marinho e Informação Técnica no
001/2014/GB/Iphan-PE/MinC.
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Concordando inteiramente com o teor da supracitada Informação Técnica 001/2014/GB/Iphan-PE/MinC, queremos enfatizar
que foram reunidos pela pesquisa e estão densamente apresentados no processo em tela os aspectos relevantes para a
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compreensão do Cavalo-marinho como bem cultural imaterial.
O Cavalo-marinho é uma “brincadeira popular” que envolve performances dramáticas, musicais e coreográficas. É realizada
durante o ciclo natalino, e seus brincadores são, em geral, trabalhadores da zona rural. Concentra-se, principalmente,
na Zona da Mata Norte pernambucana e sul-paraibana e está profundamente relacionado à vida rural e do trabalho
dessa região. Contudo, como ressalta o Dossiê (p. 149), a brincadeira não ficou restrita a elas e ecoa também na região
metropolitana de Recife e de João Pessoa, além de outros territórios do país. No passado, era realizada nos engenhos de
cana-de-açúcar, onde seus participantes trabalhavam. Os conhecimentos relacionados ao Cavalo-marinho são passados
entre as gerações de forma oral e, especialmente, durante a realização da brincadeira.
O Cavalo-marinho pode ser entendido como um grande teatro popular no qual são representadas as cenas do cotidiano (da
vida presente e passada) dos seus participantes, do mundo do trabalho rural por meio de variado repertório musical, poesia,
rituais, danças, linguagem corporal, personagens mascarados e bichos, como o boi e o cavalo (que dá nome à brincadeira).
Contém ainda louvação ao Divino Santo Rei do Oriente e possui momentos em que há culto à Jurema Sagrada. O Cavalo-marinho se realiza num terreiro de chão plano e, geralmente, ao ar livre; a formação da brincadeira é em semicírculo com
espaço para a plateia (Dossiê Descritivo, p. 14). Pode durar muitas horas, mas atualmente tem seu tempo de execução
reduzido, devido a contratos de apresentação.
O Dossiê e o INRC detalham de forma rica e meticulosa todos os aspectos constitutivos desse bem cultural (Dossiê Descritivo,
p. 42-58). Entre os elementos culturais artísticos, apontam: a estrutura espacial da brincadeira; a estrutura espacial dos
músicos; a presença de cordões de galantes e/ou baianas; a presença da figura do negro em negociação com a figura
do Capitão; a presença da figura do Capitão; a presença da figura do Cavalo e do Capitão Marinho (denominação dada
pelos folcloristas como Cavalo-marinho); a presença do Boi ao final da brincadeira; a presença de figuras e a ocorrência
de uma ordem inicial fixa de acontecimentos; a existência de uma narrativa que envolve temas como o trabalho; a festa
e a louvação ao(s) Santo(s) Rei(s) do Oriente; utilização de puias (piadas de duplo sentido); a definição do Cavalo-marinho
como brincadeira; a existência de cinco frentes de figuras: os negros, o capitão, a galantaria e as baianas; os bichos e as
figuras com máscaras; a existência na brincadeira do momento da sorte; e a existência do Mestre. Entre os elementos
sócio-históricos, apontam: a existência do Dono do Brinquedo; o momento calendário/anual principal de realização da
brincadeira; a vivência histórica com o mundo do trabalho rural e/ou da cana-de-açúcar; a referência direta ou indireta
ao passado escravista; a composição social estável; as relações de negociação com os poderes privados e públicos; e a
realização do brinquedo em uma geografia historicamente rural.
O Cavalo-marinho apresenta elementos que se relacionam às reminiscências africanas e portuguesas. Além disso, consegue
dialogar com outras manifestações culturais brasileiras, como o Bumba meu boi, o Reisado e o Maracatu de Baque Solto.
Na fala de seus brincadores, o Cavalo-marinho remonta ao período da escravidão no Brasil, pois era feito pelos negros da
senzala. A pesquisa levantou fontes históricas que indicam a realização de Cavalo-marinho, em 1871, por escravos cativos,
o que demonstra a continuidade histórica da manifestação cultural.
Como indica o Dossiê Descritivo (p. 150), no Cavalo-marinho “constroem-se constantemente novas identidades em cima da
tradição. Mudança e continuidade não se excluem”. Foi possível identificar, durante a Instrução técnica, diferentes “estilos”
de brincar, relacionados a linguagens e à introdução de mudanças por determinados mestres, entre outros fatores. Nesse
sentido, o bem cultural em tela está em constante transformação a partir dos variados diálogos com brincadores e com o
contexto em que se realiza.
O valor patrimonial do Cavalo-marinho reside na sua capacidade de comunicar temporalidades, espacialidades, identidades
e elementos da cultura brasileira tão diversa. Segundo informações do Dossiê Descritivo:
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Não foram poucos os mestres acima citados que narraram suas vidas de trabalho e de crescer
como sempre acompanhadas pela prática de brincar. Dentro da brincadeira, seus símbolos
criados, suas representações transmitidas, sua dramaticidade, sua religiosidade, suas posturas
corporais revelam muito mais do que incríveis técnicas de teatro, dança e música. Revelam
memórias do tempo da escravidão, da vida nos engenhos, da labuta, das incessantes negociações
pelo trabalho e pelo pagamento justo, da vida de risos, da vida com morte, da que louva e da
vida que cultua a espiritualidade dos seus ancestrais. Como desde pequenos começaram a cortar
cana, catar mato, ajudar o pai na enxada, também se escondiam embaixo do banco, como Seu
Martelo, para poder assistir à brincadeira que entrava na madrugada (Dossiê Descritivo, p. 148).

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E DIRETRIZES PARA AÇÕES DE APOIO E FOMENTO
Ao longo do contato com os mestres durante o trabalho de campo, com a presença de dois detentores
na própria equipe e, principalmente, no Encontro de Mestres realizado em junho de 2012 em Condado
(PE), a equipe de pesquisa percebeu a necessidade de ações de apoio e fomento em quatro frentes de
problema para garantir a sustentabilidade cultural da prática e assim sua continuidade dinâmica no
tempo (Dossiê Descritivo, p. 155-166).
Quanto ao diagnóstico, no que concerne à continuidade dos aspectos tradicionais da brincadeira,
estão os seguintes problemas. O tempo de duração da brincadeira, que tem sido reduzido devido
aos contratos, afeta não apenas a realização das performances dramáticas, mas também impacta a
transmissão do saber. Os cachês e recursos financeiros que os contratantes (em geral governos estaduais
e municipais) pagam estão muito abaixo do valor do mercado cultural para outras apresentações e não
são suficientes para garantir a reprodução do Cavalo-marinho, que possui muitos integrantes e grande
estrutura de vestuário e caracterização. A política pública municipal também tem um importante
impacto na manifestação, pois geralmente é quem contrata os grupos de Cavalo-marinho para se
apresentarem nas festividades locais, o que reforça também laços identitários entre a comunidade local
e o Cavalo-marinho. Pelo indicado no Dossiê, o Cavalo-marinho, no que concerne à profissionalização
dos artistas populares, esta é uma demanda antiga em diversas áreas da cultura popular. Neste caso
específico, a equipe discutiu o espaço do artista popular, refletindo que, com a espetacularização das
manifestações da cultura popular, esses artistas têm transformado a brincadeira de finais de semana em
profissão. “Muitos hoje em dia estão enveredando-se para a carreira artística, produzindo e divulgando
sua arte e sabedoria de brincar, como principal profissão para sobreviver” (Dossiê Descrito, p. 60). Isso
não é colocado como um problema, mas uma questão nova ao campo e que o altera. Considera ainda
que esses artistas devem ser inseridos no mercado cultural de uma forma que o valorize e ao mesmo
tempo respeite a prática tradicional da brincadeira. Contudo, não está ocorrendo essa valorização
equânime com outros artistas nem tem ocorrido o respeito às questões estruturais e tradicionais
da brincadeira.
Já em relação à organização coletiva dos brincantes, o Dossiê aponta algumas questões, entre elas a
necessidade de realização de encontros e reuniões entre os participantes de diferentes grupos para a
troca de ideias e experiências. Outra iniciativa apontada pela equipe é a importância de ser fundada uma
associação dos grupos de Cavalo-marinho de Pernambuco que unifique as demandas e reivindicações
dos grupos e também facilite acesso a alguns editais públicos de financiamento de projetos. Por último,
há a delicada questão do acesso a várias políticas públicas se dar por meio de edital, o que exige do
grupo a formulação de projetos e o domínio de várias áreas (como escrita, contabilidade, administração
pública, informática) que não fazem parte da formação dos detentores.
Foto da esquerda:
Glauco Fernandes
Machado, 2012.

522

A quarta e última frente diz respeito às sedes dos grupos, pois poucos grupos têm uma sede independente
do local de moradia do dono do grupo, do mestre ou de algum outro brincador. A ausência de um
lugar específico para fazer/ensaiar/brincar o Cavalo-marinho afeta muito os grupos, e uma sede pode
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Foto:
Glauco Fernandes
Machado, 2012.

ter muitos benefícios, pois valoriza a prática e garante aos detentores e demais membros da comunidade enraizamento
da prática e reconhecimento do grupo dentro de sua localidade. Um lugar de referência colaboraria para o fortalecimento
da memória social e coletiva dessa prática e dos grupos. As sedes poderiam ainda ocupar uma função antes restrita aos
terreiros e possibilitaria a continuidade de diversos significados gerados naqueles lugares. Por questões práticas, a existência
da sede também é importante, pois para acessar diversos editais o grupo precisa ter um endereço comercial próprio.
Estas são apenas diretrizes e demandas para as ações de apoio e fomento que não estão estabelecidas e deverão ser avaliadas
pelo Iphan dentro do que o órgão estabeleceu como normativas para as ações de salvaguarda. Algumas ações apontadas
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pela equipe de pesquisa no Dossiê não são entendidas pelo Iphan como viáveis enquanto ação de apoio e fomento ao
Patrimônio Cultural. Citamos como exemplo a sugestão de “reivindicar junto ao Ministério da Cultura e ao Ministério do
Trabalho e do Emprego o reconhecimento profissional dos mestres e brincadores do bem cultural e, consequentemente,
sua aposentadoria” (Dossiê Descritivo, p. 166). A questão da profissionalização e da aposentadoria especial de mestres
da cultura popular é assunto recorrente e, por diversas vezes, o Iphan se debruçou sobre a questão e se posicionou –
em especial durante a salvaguarda dos Mestres de Capoeira. O reconhecimento profissional no Ministério do Trabalho e
Emprego não resulta necessariamente em aposentadoria especial e, tendo em vista que não existe aposentadoria especial
para mestres da cultura popular, eles podem ser beneficiados com a aposentadoria se contribuírem como autônomos.
Diferentes Projetos de Lei para benefício de bolsas aos mestres da cultura popular caminham no Poder Legislativo, e
entendemos que é o Ministério da Cultura que deve discutir a questão, pois atende a todos os mestres e não apenas os
vinculados a Bens Registrados. Comentamos tal ponto, pois essa é uma ação indicada no Dossiê Descritivo, mas avaliamos
que possivelmente não poderá ser atendida da forma como está colocada.
Apesar do Iphan ter supervisionado as atividades de Instrução técnica e orientado a respeito do que se entende por ação de
apoio e fomento, o “campo” muitas vezes apresenta todo o conjunto de questões que o afeta, sem distinguir o que está na
governabilidade do Iphan. Assim, se faz necessário continuar trabalhando nas possíveis ações de salvaguarda. Afirmamos
isso para ressaltar que, com esse diagnóstico e as sugestões de diretrizes para salvaguarda, o Iphan deverá – se o bem
for registrado – discutir e aprofundar uma agenda de ações com os detentores e demais atores sociais e agentes públicos
envolvidos. Este capítulo específico do Dossiê é um importante norte para se pensar ações, mas não são um protocolo
de intenções. Deve ser entendido como um conjunto de sugestões que serão revistas pelo Iphan e analisadas a partir da
competência do Instituto, debatidas com a comunidade e articuladas entre os possíveis parceiros, como ocorreu em todas
as demais instruções técnicas de Registro.

CONCLUSÃO
Por ser uma expressão cultural de longa continuidade histórica que, todavia, se encontra em constante processo
reelaboração, sendo uma tradição que se reitera e se atualiza; por sua relevância nacional na medida em que abarca a
memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira; por ser uma referência cultural importante que foi exercida,
principalmente, pelas práticas dos afro-brasileiros, considerados um dos grupos formadores da nacionalidade; por ser esta
brincadeira uma das formas de expressão que auxiliam na construção e na afirmação da identidade da população brasileira;
por sua capacidade de rememoração do passado e ressignificação do presente; por tudo mais que está demonstrado neste
Processo e corroborando a posição da Superintendência do Iphan em Pernambuco na supracitada Informação Técnica,
somos favoráveis à inscrição no Livro de Registro das Formas de Expressão do Cavalo-marinho como Patrimônio Cultural
do Brasil.
É este o Parecer.

Brasília, 20 de outubro de 2014
Diana Dianovsky
Coordenadora de Registro
Departamento do Patrimônio Imaterial
De acordo. À Diretora do DPI, para os devidos encaminhamentos.
Em 20 de outubro de 2014
Mônia Silvestrin
Coordenadora-geral de Identificação e Reconhecimento
Departamento do Patrimônio Imaterial
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PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O

processo possui, entre seus elementos principais, Instrução técnica realizada com a metodologia do Inventário
Nacional de Referências Culturais (INRC), informação técnica do técnico do Iphan Giorge Bessoni, de Parecer
da coordenadora de registro do Departamento de Patrimônio Imaterial, Diana Dianovsky e de Parecer da
procuradoria jurídica do Iphan, além de documentação pertinente aos aspectos formais e materiais. O processo originou-se de solicitação do governo de Pernambuco em 2007 ao Ministério da Cultura, para que fossem objeto de registro
os “folguedos pernambucanos” — Maracatu Nação, Maracatu Rural, Caboclinho e Cavalo-marinho. A justificação
do pedido, acompanhada de documentação relativa ao bem em apreço, fundamentava-se no “reconhecimento à
importância dos folguedos populares como parte integrante da história de Pernambuco e legítima representação social
e cultural de seu povo”.

Foto da esquerda:
Glauco Fernandes
Machado, 2012.

Após exame preliminar do assunto pela Câmara de Patrimônio Imaterial, em maio de 2008, que concluiu pela viabilidade
do Registro e orientado quanto aos procedimentos administrativos e técnicos a seguir, o solicitante designou a Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) para supervisionar a execução de pesquisa sobre o tema, o que
ocorreu com a colaboração da superintendência regional do Iphan naquele estado. Foi contratada empresa que se encarregou
da pesquisa, realizada nos anos de 2011 a 2013, com equipe multidisciplinar da área de ciências sociais.
A Instrução técnica resultante da pesquisa contém Dossiê Descritivo submetido ao Iphan, que descreve a investigação
realizada, seus resultados e material documental, iconográfico e audiovisual sobre o cavalo-marinho.
O Processo sobre a solicitação em apreço consta de requerimento de Registro, anuência de representantes de grupos
de Cavalo-marinho e da comunidade, atas das reuniões da Câmara de Patrimônio Imaterial do Conselho Consultivo do
Iphan, o próprio Dossiê Descritivo elaborado pelos pesquisadores contratados, a informação técnica de especialista da
superintendência do Iphan em Pernambuco, o Parecer da Coordenadora de Registro do DPI, o Parecer da procuradoria
do Iphan e a documentação de movimento administrativo. Além do Dossiê Descritivo, há Anexos com a documentação
pertinente, como depoimentos orais sobre o cavalo-marinho, o relatório analítico do INRC/cavalo-marinho, informações
sobre as localidades de ocorrência, videodocumentário, conjunto fotográfico, termos de autorização de uso de imagens
e diferentes registros de eventos do cavalo-marinho.
Constituem, portanto, peças que fundamentaram o presente Parecer o INRC do Cavalo-marinho (Inventário Nacional
de Referências Culturais do Cavalo-Marinho), a informação técnica, os pareceres mencionados e a documentação
complementar que exemplifica diferentes manifestações. Deve ser destacada, para melhor avaliação do trabalho
realizado no Dossiê Descritivo, a estrutura do relatório apresentado como peça de sustentação do INRC do Cavalo-marinho. Ela se constitui de introdução sobre os procedimentos relativos ao INRC e dos seguintes capítulos, que
detalham a pesquisa realizada:

1. Identificação – cavalo-marinho: um brinquedo com sua própria história;
2. Cavalo-marinho – uma brincadeira do mundo da cana-de-açúcar;
3. Um universo cultural e artístico chamado cavalo-marinho: como se faz a brincadeira do cavalo-marinho;
4. Entre o antigo e o contemporâneo: o cavalo-marinho como objeto de registro;
5. A brincadeira tem que continuar... recomendações de salvaguarda do cavalo-marinho.
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A POLISSEMIA DO CAVALO
A festa ou brincadeira do Cavalo-marinho enraíza-se em antigas tradições culturais e deriva de arquétipos culturais
profundamente disseminados.
A primeira aproximação ao tema constata que os significados atribuídos a seu elemento fundamental, o cavalo, encontramse presentes em diferentes culturas, quer tenham ou não contato entre si. A presença material do cavalo em sociedades que
o utilizaram como instrumento de transporte, tração ou guerra, ou em outras que dele apenas tomaram conhecimento,
gerou toda uma construção simbólica que variou de cultura para cultura e de época para época.
A antropologia – em particular nos trabalhos clássicos de John Frazer e Georges Dumézil – estuda há muito as representações
simbólicas do cavalo em diferentes culturas. Robert Graves analisou suas manifestações nos mitos gregos de Pégaso, dos
centauros, das amazonas e nos trabalhos de Hércules, procurando associá-los às circunstâncias sociais de sua ocorrência.
As fontes históricas de diversas origens assinalam sua importância, e dificilmente encontraremos uma narrativa em que
não apareça, a menos que aquela sociedade não o tenha conhecido. Sua introdução em contatos interétnicos, não
deixou de sublinhar o espanto e o temor com que foi percebido pelas sociedades que o ignoravam ou conheciam mal
sua potencialidade, como aconteceu na antiguidade quando os assírios reuniram a carroça ao animal e construíram o
primeiro carro de guerra conhecido; ou na conquista do México, quando os astecas e as populações por eles subjugadas se
defrontaram com um pequeno contingente da cavalaria espanhola.
Presente em diferentes sociedades e utilizado de diversas formas, o cavalo deu frequentemente uma distinção social a seu
proprietário. Numa das primeiras classificações sociais para fins de organização política da comunidade, a reforma censitária
de Sólon, na Atenas do século VI a.C., o serviço militar e a representação política foram distribuídos tendo como uma de
suas variáveis a posse do cavalo, distinguindo a classe dos infantes da dos cavaleiros. Riqueza, poder e mesmo nobreza
foram elementos associados ao cavalo em outros momentos da história ocidental, grega, romana ou medieval, chegando
nesta ao apogeu com o verdadeiro culto à cavalaria e às suas virtudes e realizações de justiça, espírito cristão e proteção
aos fracos. E os povos das estepes, fossem os hunos de Átila, os tártaros ou os mongóis, tiveram no cavalo o elemento
estratégico fundamental para suas conquistas e para a manutenção de seus domínios.
Na Península Ibérica, não seria diferente; e a capacidade econômica de manter um ou mais cavalos era motivo de distinção
social, quando não de nobreza. Um plebeu distinguia-se do restante da população camponesa ou urbana se possuísse
um “cavalo de estada em sua estrebaria”, isto é, que ele fosse capaz de alimentar sem deixá-lo solto para que pastasse
aleatoriamente. Pela mesma razão se isentava das penas vis previstas no livro penal das Ordenações Filipinas, as de baraço,
pregão e açoite, o mesmo privilégio atribuído à nobreza. A capacidade econômica que a posse do cavalo presumia era,
assim, um elemento de transição social, que habilitava o indivíduo para o exercício de funções consideradas nobilitantes,
primeiro passo para sua ascensão social à nobreza. Há muitos exemplos nas histórias portuguesa e brasileira do período
colonial de “mecânicos”, sapateiros, pedreiros, marceneiros, calafates, oleiros, tanoeiros, pequenos comerciantes de “tenda
aberta” – cujo progresso econômico se atestava pela manutenção de um cavalo, o que por sua vez o habilitava ou a seus
filhos a voos mais altos, como o exercício de cargos na administração municipal ou real.
A relevância social, política e econômica do cavalo provocou a construção de um elaborado imaginário em torno do animal,
atribuindo-lhe não só utilidade e um diferencial de força para seu usuário, como também virtudes como a coragem e a
fidalguia. As diferentes literaturas são ricas dessas manifestações, apresentando animais com características semi-humanas,
como os centauros, ou com atributos
Divinos, como Pégaso ou ainda mimetizando os traços humanos, como o corajoso Bucéfalo de Alexandre Magno ou o
sonolento pangaré Rocinante de D. Quixote, fruto da ironia de Cervantes a serviço da crítica ao mundo senhorial que
teimava em subsistir na Espanha seiscentista. Na literatura portuguesa, deve-se ao fundador da dinastia de Avis, D. João l,
um Livro de Montaria e a seu filho o rei D. Duarte a Arte de bem cavalgar toda a sela, tratados de equitação que revelam
a preocupação em valorizar um comportamento associado à nobreza, numa sociedade que começava a aderir a valores
burgueses considerados excessivos pelos monarcas, eles próprios aristocratas. No Brasil há dois trabalhos de Varnhagen, o
principal historiador do século XIX, que têm o cavalo como tema direto e indireto, respectivamente o estudo Da literatura
dos livros de cavalarias e A caça no Brasil; e Capistrano de Abreu valoriza sua presença no mundo da pecuária colonial.
Entretanto, não é na literatura do país, com poucas exceções, como as de José de Alencar em O sertanejo e Guimarães Rosa
no Grande sertão: veredas, que encontraremos a representação do animal.
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No caso brasileiro, é na cultura popular que percebemos os exemplos mais vivos da presença do cavalo no imaginário, como
Luís da Câmara Cascudo registrou no Dicionário do folclore brasileiro. Ele pode ser o cavalo-fantasma que não é visto, mas
apenas ouvido, emitindo uma luz clara, que se aproxima e afasta do observador, sempre à noite. Sua ocorrência se deu na
região de Angra dos Reis. Pode ser também o cavalo do rio, ser encantado que aparecia no Rio São Francisco e hostilizava
os barcos e barcaças, afundando-as e fazendo perder sua carga. Para combatê-lo, era considerado eficaz colocar sua efígie
na proa da embarcação, a fim de afastar o mau-olhado. Ou o cavalo do santo, a “filha de santo” de que se vale o orixá para
se manifestar, segundo Edison Carneiro, apenas nos candomblés afro bantos e não nos jeje-nagôs. Ou ainda o cavalo sem
cabeça, “assombração comum nas regiões pastoris”, “penitência natural dos maus fazendeiros”. Semelhante à mula sem
cabeça, o cavalo sem cabeça seria a encarnação do padre que não respeitou o voto de castidade ou a mulher do padre, isto
é, mulheres que se relacionaram com sacerdotes, mas apenas as casadas e que tenham com eles vivido sete anos.

O CAVALO-MARINHO
Tanto quanto o cavalo, o Cavalo-marinho possui uma polissemia rica. Há referências ao Cavalo-marinho como sendo um ser
encantado que vive os rios ou no mar, inteiramente branco com crina e cauda de fios dourados, o que o assemelha ao cavalo
do rio. Já foi associado ao hipopótamo, etimologicamente “cavalo do rio” e ao hipocampo, o cavalo-marinho propriamente
dito. No primeiro caso, sobre o animal, de origem africana, existe um vasto repertório de tradições em diferentes culturas e
idiomas da África, sendo chamado “ougueve” em abundo, “gunvo” em Ganguela e “vuo” em Tete. No segundo caso, há
também diferentes tradições, como na Itália, onde é usado como amuleto contra o mau-olhado, e no litoral brasileiro, onde
é vendido seco para fins terapêuticos. Essas associações ao hipopótamo e ao hipocampo, provavelmente, não se sustentam
no caso do Cavalo-marinho nordestino, pois suas características parecem relacioná-lo às lendas e tradições do próprio
cavalo e às suas transfigurações humanas, já que ele é representado por seres humanos nas brincadeiras.
O ser encantado das águas, sejam fluviais, sejam do mar, é recorrente em muitas culturas. Aparece na primeira viagem de
Simbad nas Mil e uma noites. É visto como o animal das trevas e dos poderes mágicos, como na epopeia quirqueza das
estepes da Ásia central, de Er Töshtük, nos mistérios dionisíacos da Grécia antiga, nos vodus haitiano e africano e no zar
etíope. Isso o fez ser muitas vezes o representante da morte. É o que se constata em tradições gregas, romanas, medievais
e europeias da modernidade, as duas últimas às vezes associadas à imagem cristã dos cavaleiros do Apocalipse. Frazer e
Dumézil, entre outros antropólogos, estudaram essas diferentes manifestações, procurando encontrar explicações para sua
ocorrência. De qualquer modo, ambos assinalam que os papéis atribuídos ao cavalo remetem aos pares simbólicos, Terra-Mãe, Lua-Água, Sexualidade-Fecundidade, Vegetação-Renovação, em diferentes culturas, o que o faz também representar
a abundância de alimentos e torna particularmente importante sua relação com a água, vista como fonte da vida.
Em alguns povos indo-europeus, inclusive os antigos gregos, observa-se uma tradição existente entre os pescadores do rio
Oka, afluente do Volga, que no início da primavera sacrificavam um cavalo no rio à divindade das águas, que despertava
de sua hibernação com o fim do degelo. Essa tradição é associada por antropólogos à crença largamente estendida da
Europa ao Extremo Oriente, que vê o cavalo como sendo ele próprio uma divindade das águas, “participante do segredo
das águas fertilizantes”, que conhecia o segredo da localização das águas subterrâneas. Provém daí as lendas que fazem
brotar as fontes do impacto de suas patas no solo, como acontece na região de Bayard, na França, aliás semelhante ao
mito de Pégaso descobrindo a fonte de Hipocrene – na etimologia grega, a fonte do cavalo – perto do jardim das Musas.
Em algumas culturas africanas ele aparece como um “avatar ou auxiliar das divindades da chuva”, apresentando atributos
como velocidade, imaginação e imortalidade.
Chega-se, assim, a uma primeira aproximação entre o cavalo e a água, fluvial ou marítima e a uma identificação com força
e agilidade.
Tem sido observado que a imagem do cavalo associado às trevas e ao mundo subterrâneo, em diferentes culturas transmuta-se em ente ou divindade, conforme o caso, solar. A oscilação do par Lua-Sol, como a dos demais pares, remete a uma
concepção cíclica da natureza e, extensivamente, do homem e da cultura. É numa carruagem puxada pelos cavalos que o
deus solar se desloca nos céus, traduzindo metaforicamente o movimento aparente do Sol no firmamento: e isso ocorre
em mitologias ou religiões distintas como em certos períodos da história egípcia (o carro do faraó), na religião mitraísta dos
primeiros séculos da era cristã e na Grécia, com a carruagem de Apolo.
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O imaginário do cavalo aparece, portanto, multifacetado, ligando-se tanto aos céus quanto à água, dotado de asas ou
mergulhando nos mares e rios e eventualmente transmutando-se em dragão, como o cavalo-dragão Long-Ma, na China.
É um dos arquétipos das culturas, e talvez pudéssemos dizer da humanidade, cujo simbolismo extenso compreende
manifestações diversas e mesmo antagônicas, nas quais sempre aparece associado à força, à velocidade e à continuidade
da vida.
No caso do Cavalo-marinho como aparece na brincadeira/festa de Pernambuco e da Paraíba, a primeira constatação é de
que a figura principal sofre uma transfiguração. O cavalo-marinho agora é o capitão, um participante que possui dragonas
nos ombros e que monta um cavalo imaginário ou de pau. Na descrição e Pereira da Costa, de 1907, “o cavalo-marinho,
trajando de capitão, com seu chapéu armado e dragonas, aparece montado a cavalo, mas fingidamente, com uma armação
que pende à cintura, para representar o animal”.
Existe também o sincretismo com outras manifestações, como o Bumba meu boi, pois o Cavalo-marinho em 1840 nele
aparece, conforme registro de Lopes Gama no Carapuceiro, o que já nos faz integrá-lo ao ciclo do Natal. Isso significa que
há uma intercessão entre as lendas relacionadas ao cavalo com as atividades do ciclo do Natal, que é como se apresenta
atualmente de modo preponderante, embora não exclusivo.
Em relação à manifestação nordestina, a referência mais antiga parece ser a de Lopes Gama em seu mencionado jornal, em
que ela aparece não isoladamente, mas inserida em outro evento. Acentuando seu papel no ciclo natalino, Silvio Romero,
no seu livro Cantos populares do Brasil, de 1882 observou a presença do Cavalo-marinho no reisado do Bumba meu boi.
Na trova que o historiador sergipano registrou, percebe-se a preeminência do cavalo-marinho: “Cavalo-marinho/Por tua
mercê/Mande vir o boi/Para o povo vê”.
Câmara Cascudo comenta a trova, identificando o cavalo-marinho com “o proprietário, o fazendeiro, cavaleiro enfim, e
não o animal”.
Mais tarde, em 1907, o historiador e polígrafo pernambucano Francisco Pereira da Costa publicou na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro um alentado estudo de 700 páginas intitulado “Folclore pernambucano”. Nele, dedica
atenção especial ao Bumba meu boi e ao Cavalo-marinho, associando-os às festividades do ciclo natalino tanto em Portugal
quanto no Brasil. Mas lembrava que apareciam também no Carnaval e em festas religiosas de arraial, como a de São João.
Pereira da Costa considerava que o Bumba meu boi e o Cavalo-marinho na sua versão brasileira prendiam-se à expansão
do gado e seriam relativamente recentes, trazendo em abono dessa interpretação os versos: “Meu boi morreu/Que será de
mim?/Manda buscar outro/Lá no Piauí”; e no coro do cavalo-marinho: “Cavalo-marinho/Dança bem baiano/Bem parece
ser/Um pernambucano”.
O Processo que analisamos fundamenta-se no Dossiê, produto de pesquisa realizada por empresa contratada pela Fundação
do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco/Fundarpe. Apesar de conter algumas indicações que se referem às
manifestações do Cavalo-marinho no passado, concentra-se na descrição e na análise dos grupos atualmente ativos.
A área geográfica onde incide o Cavalo-marinho, correspondendo a municípios de Pernambuco e da Paraíba, foi classificada
pela mencionada pesquisa em três grupos ou localidades. A localidade 1, denominada “Extremo Norte e limítrofes”,
compreende os Municípios pernambucanos de Camutanga, Ferreiros, São Vicente Ferrer e Itambé e o Município paraibano
de Pedras de Fogo. A localidade 2, “Norte-Centro e Paulista”, corresponde aos Municípios de Condado, Goiana, Aliança,
Chã de Camará, Chã do Esconso,1, Cidade Tabajara e Araçoiaba. A localidade 3, os municípios de Lagoa de Itaenga, Passira,
Feira Nova e Glória do Goitá. Todos os municípios das localidades 2 e 3 são pernambucanos.
Assim como se constatam diferenças econômicas e sociais nessa área geográfica, com variações nas culturas açucareira
e algodoeira e na produção de gêneros alimentícios, ou diferentes sequelas do final da escravidão, também não há
homogeneidade nas manifestações culturais, inclusive no que respeito às brincadeiras do Cavalo-marinho. Dessa forma,
nos três grupos de localidades, foram identificados pela pesquisa, a despeito de seu fundo comum, diversas expressões
do Cavalo-marinho, como: Cavalo-marinho Estrela do Oriente, Cavalo-marinho Boi de Ouro, Cavalo-marinho Boi Pintado,
Cavalo-marinho do Mestre Batista, Cavalo-marinho Boi Matuto, Cavalo-marinho Boi Coroado, Cavalo-marinho Tira-Teima,

1. N. do O.: Chã do Esconso e Chã de Camará são, mais precisamente, bairros do município de Aliança.
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Cavalo-marinho Boi Teimoso e Cavalo-marinho Boi Ventania. Somente no Município de Condado existem hoje três grupos,
o Cavalo-marinho Estrela de Ouro, o Cavalo-marinho Estrela Brilhante e o Cavalo-marinho Boi Brasileiro.

Segundo o Dossiê, o Cavalo-marinho é autodenominado por seus participantes como uma brincadeira que tem como
elementos: dança, teatro de máscaras, música, poesia, louvação, ritual e canto. Compõe-se da “dança do magui” (ou
mergulhão), da dança dos “aico” (arcos) ou baile das baianas, das figuras (personagens mascarados), dos bichos, das
personagens Mateus (ou Caroca), Bastião e Catirina, do Banco, do Caboclo de Arubá (ou caboclo de Pena), das baianas,
do Cavalo e do Boi. Movimentam a brincadeira as loas (poesias recitadas), as toadas (músicas cantadas) e os diálogos (falas
das personagens que contracenam com o Cavalo-marinho).
Essas manifestações ocorrem no contexto de um enredo que não é inalterável para todos os grupos de Cavalo-marinho,
cada qual possuindo sua singularidade dentro da temática geral. A pesquisa identificou três grandes linhagens de formação
histórica de Cavalos-marinhos, com duas variantes principais.
A narrativa básica, presente nos diversos grupos, principia com os preparativos para uma festa que o Capitão vai dar em
homenagem ao Santo Rei do Oriente. Contrata então dois negros, Mateus e Bastião, e a negra Catirina para tomarem
conta da festa em sua ausência. Os encarregados não fazem isso e desorganizam o terreiro, que só volta à ordem com a
chegada do Soldado (em outras versões o Caroca “empaca o samba” com sua desordem e o Liberá o “solta”). A partir daí,
entram as figuras mascaradas, cuja atuação culmina com a Estrela, uma parte da “dança dos aico” (arcos), em louvação do
Divino Santo Rei do Oriente. Ao todo, cerca de 70 figuras participam da brincadeira que, não obstante o Cavalo-marinho/
Capitão ser a figura mais importante, sempre termina com a aparição do Boi.
A música que acompanha a apresentação é a do canto e do baião, sendo instrumentos a rabeca, o pandeiro, o bagé e
o ganzá, embora haja pequenas variações entre os grupos, com a substituição ou o acréscimo do pandeiro pelo bombo.
As duas variantes da narrativa correspondem ao Cavalo-marinho musicado pelos bombos ao Cavalo-marinho sem bombo.
A representação se inicia com uma cena de “negociação de trabalho”, na expressão dos pesquisadores, que retrata as
características da economia canavieira à qual pertencem os participantes.
Os diálogos entre o Capitão/Cavalo-marinho e Mateus ou Caroca, embora existam variações pelos grupos, são pontuados
pelo preço da atividade a ser desenvolvida pelos trabalhadores (a empreitada, “empeleitada” na expressão local) e pelos
demais aspectos que ocorrem nesse universo de trabalho na ausência do Capitão.
Ao se referir aos “aspectos constitutivos do Bem” cultural, os pesquisadores buscaram caracterizar dois grandes grupos de
elementos, os culturais-artísticos e os sócio-históricos.
Os elementos culturais-artísticos considerados foram a estrutura espacial (o folguedo se dá em semicírculo com as cenas
de frente para o banco dos músicos e as figuras entrando na “roda do samba” pelo lado oposto), a estrutura espacial dos
músicos (sentados no banco ou em cadeiras enfileiradas, só se levantam no momento da estrela, que inicia o “baile dos
aico” ou, em outras localidades, quando chega o Cavalo-marinho e no final da apresentação), a presença da figura do
negro em negociação com o Capitão, a presença da figura do Capitão (portador do apito, que aciona na abertura e no
fechamento das “partes” ou cenas da representação), a presença da figura do Cavalo e do Capitão-marinho (o Cavalo e
seu mestre cavaleiro, isto é, o Capitão ou Cavalo-marinho), a presença do boi no final da brincadeira (que corresponde
à desorganização do terreiro e, às vezes, com a derrubada do banco dos músicos), a presença de figuras e a ocorrência
de uma ordem inicial fixa de acontecimentos (que corresponde à entrada em cena da sequência de figuras), a existência de
uma narrativa que envolve temas como o trabalho, a festa e a louvação do Santo Rei do Oriente (sendo o tema principal
a Homenagem ao Santo Rei ou aos Santos Reis do Oriente – que podem representar, respectivamente, Jesus Cristo ou os
Reis Magos – e os subtemas a negociação da empreitada e a realização da festa), a utilização de puías ou piadas de duplo
sentido (com temática de conotação sexual do universo masculino, pois aparentemente só em tempos recentes as mulheres
se incorporaram à brincadeira e nunca enunciam as puías), a definição do Cavalo-marinho como brincadeira (todos os
grupos referem-se à festa desta maneira), a existência de cinco frentes de figuras: os negros, o capitão, a galantaria e
as baianas, os bichos e as figuras mascaradas, a existência do momento da sorte (que consiste em pedir dinheiro aos
assistentes, forma de remuneração dos brincadores quando ainda não havia o atual sistema de contrato) e a existência
do Mestre (que varia nas localidades como a do Norte-Centro e Paulista, onde é o responsável pelo canto das toadas,
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denominando-se “Mestre dos Aico” e do Sul-Oeste, onde o Mestre tem a função do Capitão/Cavalo-marinho propriamente
dito). “Normalmente”, dizem os pesquisadores, “cada Cavalo-marinho tem seu Mestre dentro e fora da brincadeira”,
podendo ou não ser a mesma pessoa.
Os elementos sócio-históricos envolvem aspectos como a existência do dono do brinquedo (não necessariamente o Mestre,
mas o detentor dos instrumentos utilizados, em geral guardados sob sua responsabilidade), o momento calendário/anual
principal de realização da brincadeira (no ciclo natalino, estendendo-se de dezembro até 6 de janeiro, Dia de Reis, mas
podendo ocorrer em outras ocasiões, como nas festas dos padroeiros das cidades e em outras datas comemorativas
locais), a vivência histórica com o mundo do trabalho rural e em particular a cana-de-açúcar (são comuns as menções
aos engenhos, às empreitadas rurais e às delimitações de terras), a referência direta ou indireta ao passado escravista (em
registros do século XIX e afirmações de componentes atuais dos grupos, fala-se em no Cavalo-marinho como “brincadeira
de escravos” e a figura dos negros, mesmo mencionando-se agora uma relação contratual, portanto de trabalho livre,
evoca o passado escravista), a composição social estável (há poucas variações nos tipos sociais, sempre vinculados ao
universo rural nordestino e em particular pernambucano e a hierarquia das personagens é praticamente estática, com os
iniciantes na brincadeira começando como arlequins), a negociação com os poderes públicos e privados (envolvendo no
passado autorizações dos senhores de engenho e das autoridades policiais, no presente contratos de apresentação, quase
sempre com órgãos públicos municipais ou estaduais) e a realização do brinquedo em uma área historicamente rural, mas
que na atualidade já possui características urbanas.
Como observa a Coordenadora de Registro do DPI, ao caracterizar o “objeto de Registro”, o Cavalo-marinho é uma
“brincadeira popular” que envolve performances dramáticas, musicais e coreográficas.
[...] pode ser entendido como um grande teatro popular no qual são representadas as cenas do cotidiano (da
vida presente e passados de seus participantes [...], contém ainda louvação ao Divino Santo Rei do Oriente, possui
momentos em que há culto à Jurema sagrada. O cavalo-marinho se realiza num terreiro de chão plano e geralmente
ao ar livre; a formação da brincadeira é em semicírculo com espaço para a plateia. Pode durar muitas horas, mas
atualmente tem seu tempo de execução reduzido devido a contratos de apresentação.
Como toda atividade cultural, verificam-se mudanças nas manifestações do Cavalo-marinho não apenas sincrônicas,
como as até aqui mencionadas, mas também diacrônicas, já que é uma tradição sobre a qual incidem situações sociais,
econômicas e culturais que acabam por introduzir modificações em sua expressão. A comparação entre as referências
oitocentistas e as práticas atuais evidenciadas no Dossiê deixa clara tal situação, sem que, entretanto, possa falar-se em
descaracterização do bem.
A coordenadora do DPI em seu relatório identifica alguns problemas e discute diretrizes para ações de apoio e fomento
sugeridas no Dossiê.
No primeiro caso, aponta quatro situações que afetam o desempenho das festividades do Cavalo-marinho. A primeira é a da
insuficiência de recursos alocados pelos contratantes, geralmente as prefeituras municipais, aos participantes, provocando
a redução do tempo da brincadeira e afetando assim seu impacto nas performances e na transmissão do saber. A segunda
refere-se à profissionalização de artistas populares, “inseridos no mercado cultural de uma forma que o valorize e ao
mesmo tempo respeite a prática tradicional da brincadeira”. A terceira situação é a da organização coletiva dos diversos
grupos de Cavalo-marinho, seus eventuais contatos e sua articulação frente às políticas públicas. A quarta é a da dificuldade
representada pela ausência de sede dos grupos, o que dificulta os ensaios e outras atividades preparatórias dos eventos.
No segundo caso, pondera que algumas sugestões encontram-se no âmbito das ações de salvaguarda de bens culturais
de competência do Iphan, enquanto outras fogem à sua esfera de atuação, exemplificando com a ação sugerida pelo
Dossiê de “reivindicar junto ao Ministério da Cultura e Ministério do Trabalho e Emprego o reconhecimento profissional dos
mestres e brincadores do bem cultural e, consequentemente, sua aposentadoria”.
O processo de solicitação do Cavalo-marinho à inscrição no Livro das Formas de Expressão como Patrimônio Cultural do
Brasil encontra-se suficientemente instruído para que o Conselho Consultivo do Iphan possa sobre ele deliberar, tendo como
suas principais peças o Dossiê que retrata a pesquisa realizada sobre o tema, seus Anexos compreendendo os documentos
comprobatórios da atividade, a Instrução do técnico do Iphan, Giorge Bessoni, o Parecer da Coordenadora de Registro
do Departamento de Patrimônio Imaterial, Diana Dianovsky, e o Parecer jurídico da procuradoria do Iphan, este último
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com recomendações de natureza formal, inclusive sobre a publicação do aviso da iminência do registro e recomendações
cautelares em relação à cessão de direitos autorais do material constante do processo. Quanto a este último aspecto, a
Coordenadora do DPI informa que, no caso de falta de algumas autorizações, foi solicitada à Superintendência do Iphan
em Pernambuco e à Fundarpe a coleta delas durante a realização das ações de salvaguarda, restringindo, se necessário, o
uso externo das imagens nos casos de não localização ou não concordância.
Os eventos do Cavalo-marinho são significativa manifestação cultural brasileira, e a solicitação para seu Registro no Livro
das Formas de Expressão do Patrimônio Cultural do Brasil enquadra-se nas normas vigentes sobre o assunto, desde os
preceitos constitucionais até a legislação pertinente, chegando à Resolução 001 de 2006.
Os elementos que compõem a brincadeira do Cavalo-marinho possuem múltiplos significados, como quase sempre ocorre
em manifestações culturais dessa natureza. Atestam a realidade socioeconômica da região nordestina e suas transformações
no tempo, como a passagem da economia açucareira tradicional, baseada no engenho e preponderantemente rural para
a usina de açúcar e para uma sociedade que se urbaniza, mesmo em pequenas cidades. Permitem constatar a introdução
de elementos novos, traços culturais antes inexistentes e que se incorporam às práticas tradicionais, como acontece
com a “roda do samba” que não existia no século XIX, a sua incorporação a outras festas do ciclo natalino
ou a introdução de elementos arquetípicos como a figura do Arlequim. Corroboram a tese de Johan
Huizinga no seu clássico Homo ludens, que afirma ser o lúdico não apenas um componente
da cultura, entre outros, antes constituindo um aspecto intrínseco à cultura: assim como o
homem é um ser social ou político, porque gregário, ou econômico, porque produtor, ele
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também é um ser lúdico, porque brinca ou joga.
A realidade ontológica do ser humano mostra-se uma interação permanente
dessas variáveis, cuja enunciação é mero esforço classificatório para tentar dar
organicidade ao conjunto percebido pelo observador, que certamente nunca
esgota o universo observado. O Cavalo-marinho, como tantas outras práticas
culturais, é exemplo vivo dessa interação de variáveis: na brincadeira/festa
constrói-se uma identidade, que deixa entrever a multiplicidade de variáveis
que constituem o cerne da própria vida em sociedade.
Pelo exposto, o Parecer é favorável à inscrição do cavalo-marinho no
Livro das Formas de Expressão, registrando-o como Patrimônio Cultural
do Brasil.

Brasília, 3 de dezembro de 2014
Arno Wehling
Conselheiro
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